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Aan
mevrouw D. Vol-van der Holst
van fractie Partij voor de Dieren

p/a raadsgriffie@dordrecht.nl

Datum 21 februari 2023
Ons kenmerk 2023-0025790
Betreft Beantwoorden artikel 40-vragen inzake plastic bankjes Wantijdijk

Geachte mevrouw Vol,

Bij brief van 31 januari 2023, bij ons ingekomen op 31 januari 2023, heeft u op
grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad namens 
fractie Partij voor de Dieren vragen gesteld over plastic bankjes op de Wantijdijk.
Wij beantwoorden uw vraag als volgt.

Vraag 1. Is het college bekend met de teloorgang van deze bankjes?
Antwoord Ja, dat hebben we tijdens onze onderhoudsinspecties ook 

geconstateerd. Daarom is er één bankje in verband met 
veiligheidsrisico al eerder verwijderd.

Vraag 2. Is het college het eens met de Partij voor de Dieren dat deze wijze 
waarbij plastic via een omweg in de natuur terechtkomt een zeer 
onwenselijke situatie is? Zo nee, waarom niet?

Antwoord Daar zijn we het mee eens.

Vraag 3. Is het college bereid om deze bankjes zo snel mogelijk te verwijderen 
om te voorkomen dat er nog meer plastic in de natuur terechtkomt? 
Zo nee, waarom niet?

Antwoord De drie resterende bankjes zijn inmiddels verwijderd en worden ná 
1 april (op last van het waterschap mag er voor 1 april namelijk niet 
gegraven worden in de waterkering) vervangen. De bankjes zullen 
door 10XL (het bedrijf die de bankjes heeft gemaakt) worden 
teruggenomen. Het kunststof zal door hen weer als grondstof worden 
hergebruikt. We onderzoeken nog welke soort bank er na 1 april zal 
worden teruggeplaatst.

Vraag 4. Is het college bereid naar aanleiding van deze ervaring, kritischer te 
kijken naar het duurzame karakter van toekomstige projecten? Zo nee,
waarom niet?

Antwoord Duurzaamheid is een speerpunt van het college en vraagt ook om 
open te staan voor innovatieve producten en toepassingen. In dit geval
ging het om een toepassing van gerecycled kunststof. Dit past in onze 
duurzaamheidsdoelen. De 3D-geprinte banken helaas minder 
duurzaam dan verwacht. Daarom nemen we de noodzakelijke 
maatregelen.
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Vraag 5. Is het college bereid 3D-printen bij slijtagegevoelige gemeentelijke 
projecten niet meer toe te passen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord Dat kan zo in zijn algemeenheid niet worden gezegd. Het zou immers 
kunnen dat in de nabije toekomst 3D-geprinte producten zowel qua 
productie als levensduur zeer duurzaam zijn.

Vraag 6. Zo ook bij projecten waarbij de constructieve sterkte van groot belang 
is? Zo nee, waarom niet?

Antwoord Zie antwoord op vraag 5.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het college van Burgemeester en Wethouders

C.H.W.M. Post A.W. Kolff
secretaris burgemeester
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