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Datum; 

Betreft vragen ex. Art. 9 RvO inzake; circulaire inrichting van de openbare ruimte als goed voorbeeld 

Geacht College, 

 

De ontwikkelingen met betrekking tot het hergebruik van grondstoffen gaan snel. In het hele land zien we op allerlei schaalniveaus 

steeds meer voorbeelden van een cirkelketen van grondstoffen. Natuurlijk zijn er in de private sector legio voorbeelden, zoals de 

spijkerbroeken van MUD Jeans, die van oude spijkerbroeken gemaakt worden. Maar ook bij overheden in de openbare ruimte zien 

we steeds meer voorbeelden. Zo zagen we in 2016 in Friesland al een fietspad van hergebruikt wc-papier en recent is in Zwolle het 

eerste fietspad ter wereld uit hergebruikt plastic gepresenteerd. In Rotterdam is een weg gemaakt met een mengsel van onder 

meer oude autobanden, wat zorgt voor minder onderhoud én een stillere weg.  

Maar er zijn veel meer objecten in de openbare ruimte die gemaakt kunnen worden van hergebruikte grondstoffen (lees: afval). Te 

denken valt bijvoorbeeld aan fietsnietjes, verkeers- en straatnaamborden, afval- en plantenbakken, afzet- en 

boombeschermingspalen, plantenbakken, overkappingen… En natuurlijk zijn we zelf met het hout van Bredase bomen dat we 

hergebruiken voor bijvoorbeeld zitbankjes ook al op weg. Maar je vraagt je haast af wat in de openbare ruimte je niet uit 

hergebruikte grondstoffen kan maken. Aan de kennis en het ontwikkelen van mogelijkheden zal het binnen onze gemeente met 

een heus Centre of Expertise Biobased Economy niet liggen.  

 

Natuurlijk sluit dit idee mooi aan op ons afvalscheidingssysteem ‘Van Afval Naar Grondstof’ (VANG). En hoe mooi zou het zijn als 

we zelf het goede voorbeeld konden geven in onze openbare ruimte om te laten zien wat we allemaal met ons gescheiden afval 

kunnen. Het is altijd lastig om alle scepsis ergens over weg te nemen, maar het zou wel heel duidelijk maken wat voor zin het 

scheiden van afval kan hebben.  

 

Kosten op de korte termijn zijn weleens een aspect dat duurzame ontwikkelingen in de weg zit. Maar het mooie van circulaire 

toepassingen is juist dat ze vaak kosten besparen. Het is bij het beoordelen van de kosten ook goed om niet alleen te kijken naar 

de eenmalige investering, maar naar de zogeheten ‘total cost of ownership’.  

Zeker wanneer je dit uitgangspunt hanteert op momenten dat iets toch al aan vervanging toe is, komt dit al snel voordeliger uit. 

Bij vergelijkbare prijzen zou dan bovendien binnen het aanbestedingsbeleid de voorkeur gegeven kunnen worden aan het 

circulaire, duurzame alternatief.  

 

En zoals gezegd sluit het goed aan bij de voorbeeldfunctie die we als overheid hierin kunnen vervullen, maakt het VANG 

tastbaarder, besparen we grondstoffen en stralen we (inter)nationaal iets uit als we onze ambitie hierop verhogen.  
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In het bestuursakkoord is circulaire economie al als een apart thema binnen duurzaamheid opgenomen en ook in de voorlopige 

begroting 2019 zien we al aandacht voor een verdere ontwikkeling van onze lokale circulaire ‘biobased’ economie.  

 

Vanuit dit oogpunt en de voordelen die een circulaire inrichting van de openbare ruimte potentieel heeft, leek het ons goed om vast 

verder na te denken over meer concretisering.  

 

Gelet op bovenstaande heeft de fractie D66 Breda de volgende vragen aan het college: 

- Bent u op de hoogte van de verschillende initiatieven van het circulair inrichten van de openbare ruimte in het land? Zo ja, 

wat vindt uw college hiervan? 

- Ziet uw college de diversiteit van de combinatie van voordelige effecten van het circulair inrichten van de openbare ruimte 

zoals hierboven beschreven? 

- Is uw college bereid om vanuit de gedachte en ambitie van een van circulaire ‘biobased’ economie, om tafel te gaan met 

betrokken partners ten aanzien van het bespreken van de mogelijkheden voor een circulaire inrichting van de openbare 

ruimte?  

- Bent u bereid te onderzoeken of in Breda gestart kan worden met het volledig circulair inrichten van de openbare ruimte 

waar mogelijk, daarbij te kijken naar de total cost of ownership en bij gelijke prijzen binnen de marge de voorkeur te geven 

aan het circulaire, duurzame alternatief en om dus – indien mogelijk – geen niet-hergebruikte grondstoffen meer te 

gebruiken bij vervangingen van materialen in de openbare ruimte?  

- In hoeverre biedt de eigen bedrijfsvoering van de gemeente nog ruimte om deze verder circulair in te richten?  

 

 

In afwachting van uw antwoord, 

 

 

Patrick Smans, raadslid D66 Breda 

 

Bart Lauwen, burgerraadslid D66 Breda 
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