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Datum :   16 juni 2021    

Behandeld door :  L. Janssen  

Betreft :   Vragen over voedselfiets 

 

 

Geacht college,  
 
Voor de Politieke Markt van 8 juni jl. heeft ondergetekende schriftelijk een aantal vragen gesteld 
over het afvalbeleid en met name over de voedselfiets. Helaas, en zonder dat er vanuit de ambtelijke 
organisatie via de Griffie bericht is gekomen, zijn deze vragen niet vooraf beantwoord en ook de 
beantwoording in de politieke markt was niet om naar huis te schrijven of werden geheel niet 
beantwoord. Ook heeft ondergetekende twijfels over de juistheid van de beantwoording. Een paar 
vragen waren misschien ook wat ook onduidelijk geformuleerd maar toch het was fatsoenlijk en 
correct geweest omdat te vermelden. Daarom deze vragen opnieuw maar dan in de vorm van 
schriftelijke vragen aan het college en aangevuld met nieuwe vragen. 
 
De projecten Marskant - Berflobeek roepen bij ondergetekende nog veel vragen op. 
Ondergetekende zal hier ongetwijfeld later nog op terugkomen. Ook heb ik het dringende verzoek 
om onderstaande vragen ruim op tijd voor de besluitvorming over de voedselfiets te beantwoorden. 
 
Ondergetekende heeft de volgende vragen: 
 

1. Er wordt nu verlenging in 2022 voor de voedselfiets experiment gevraagd. U vraagt of de 
raad hiermee kan instemmen. Volgens ondergetekende is in raadsvergadering van 17 
december 2019 door wethouder van Wakeren aangegeven dat er in 2020 geen uitbreiding 
van de voedselfiets experiment zou komen. Toch is dit wel gebeurd nadat het van maart tot 
oktober 2020 heeft stilgelegen i.v.m. de Corona problematiek. Waarom heeft er toch een 
uitbreiding van de voedselfiets plaatsgevonden? Graag uitleg hierover. Waarom is het project 
in oktober weer opgestart terwijl de Coronaproblemen toen toch ook weer in alle hevigheid 
de kop opstaken? Graag uw uitleg zeker gezien het feit dat juist veel (kwetsbare) ouderen 
gebruik maken van de voedselfiets. 

2. Ook is er voor die tijd geen evaluatie geweest en het nu voorliggende rapport van IPR-
Normag heeft een zeer laag respons zodat het onderzoek (evaluatie) niet representatief is. 
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Bent u het met ondergetekende eens dat de voedselfiets, gezien de respons niet 
bestaanswaardig is?  Zo ja, graag uitleg waarom dan doorgaan? Zo nee, waarom niet? 
Ondergetekende heeft u gevraagd naar het daadwerkelijke aantal huishoudens die 
meedoen? Dus niet het bereik, maar het aantal dat wekelijks bij de voedselfiets het GFE-
afval inlevert. Dus hierbij nogmaals het verzoek geïnformeerd te worden over deze aantallen. 
Ook heeft ondergetekende gevraagd hoeveel emmertjes er totaal uitgedeeld zijn? Ook hier 
geen antwoord op gehad en daarom opnieuw de vraag hoeveel zijn dat er? Op website van 
de gemeente wordt de laagbouw rond de inzamelplekken min of meer aangemoedigd "mee 
te doen" met de voedselfiets en hun groene GFT-container in te leveren. Dit beleid is nooit 
besproken in de raad. Waarom wil de gemeente dit? Wat is de reden hiervan? Moet de 
laagbouw dan hun tuinafval gratis wegbrengen naar het Milieupark? Hoeveel 
laagbouwhuishoudens hebben n.a.v. de oproep hun groene container ingeleverd? 

3. Waarom is er geen projectplan van het gehele experiment gemaakt? Nu lijkt het allemaal een 
beetje voor de bühne. Wethouder van Wakeren gaf aan in de Politieke Markt dat er wel een 
projectplan is gemaakt. Bij deze verzoek ik u mij dit projectplan z.s.m. te doen toekomen. 

4. Ook blijkt dat de financiering van de voedselfiets experiment al vanaf het begin uit de 
afvalstoffenheffing komt (cofinanciering) en de rest uit de subsidiepot van de Provincie m.b.t. 
het project Marskant-Berflobeek (stadstuin). Klopt dit en mag dit wel? Is dit wel legaal? De 
subsidie van de Provincie is toch niet voor de voedselfietsen? 

5. Uit de beantwoording van de vragen van ondergetekende en voormalig raadslid van Veen 
(d.d. 21 februari 2018) bleek dat er sprake was van een co- financiering voor de 
voedselfietsen van €150.000,- voor 500 deelnemende huishoudens. Dit komt overeen met 
€300,- per huishouden. Is dat niet een heel duur experiment die nauwelijks iets opbrengt en 
een problematisch aantal deelnemers heeft? Uit de brief van 21 februari 2018 blijkt dat er 
oorspronkelijk sprake was van 250 appartementen. Dus een cofinanciering van €600,- per 
appartement. Bent u het met mij eens dat dit een absurd en onverantwoord hoog bedrag is? 
Zo nee, waarom niet? Graag uitleg hierover. 

6. Het experiment voedselfiets is vooraf niet besproken met de gemeenteraad. Ben u het met 
mij eens dat het niet toegestaan is dat het college zulke grote bedragen onttrekt uit de 
afvalbegroting zonder toestemming van de gemeenteraad? Zo nee, waarom dan niet. U zegt 
dat er een projectplan zou zijn. Waarom heeft de gemeenteraad dit nooit ontvangen? 

7. Het voedselfiets experiment wordt gedaan door en samen met de SWB. Heeft de SWB hier 
wel vergunningen voor? NVWA (composteren) en afvalvervoer. Volgens het 
uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening mag alleen Twente Milieu afval inzamelen, Twence 
mag alleen GFT verwerken. Hebben Twente Milieu en Twence ontheffing verleend? In de 
Politieke Markt verklaarde wethouder van Wakeren dat er afspraken zijn gemaakt met 
Twente Milieu en Twence. Bij deze verzoek ik u mij deze afspraken z.s.m. toe te zenden. 
Had dit niet vooraf besproken moeten worden in de gemeenteraad? Waarom is er gekozen 
om zelf kleinschalig te composteren terwijl dit bij Twence efficiënter en goedkoper kan? Zijn 
er inkomsten ontvangen uit de geproduceerde compost? 

8. Het evaluatierapport voedselfiets Hengelo van IPR-NORMAG is van 1 april jl. Waarom is er 
zolang gewacht om het rapport aan de raad te verstrekken? U heeft daar in de Politieke 
Markt uitleg over gegeven maar het rapport was al op 1 april definitief. Vooraf is het vanaf 18 
maart jl. besproken met/in het ambtelijk apparaat. Zou u als wethouder niet veel 
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slagvaardiger te werk moet gaan en de gemeenteraad op zo kort mogelijke termijn moeten 
informeren over deze voor de raad belangrijke/actuele zaken? 

9. Het project veszelyites an statute Marskant - Berflobeek is geheel buiten de gemeenteraad 
om gegaan. Wel is de raad zo nu en dan geïnformeerd maar er nooit bij betrokken. Ook de 
raad heeft het laten gebeuren en geen enkel inzicht hoeveel en waaraan het geld uit de 
afvalstoffenheffing besteed is aan beide projecten. Het project Marskant - Berflobeek is een 
aaneenschakeling van wijzigingen en uitstel bij de Provincie Overijssel. 
Hierbij verzoek ik u mij een compleet en gedetailleerd overzicht te verstrekken van alle 
gelden die separaat besteed zijn aan beide projecten dus opgesplitst per project. De 
overzichten wil ik per jaar ontvangen, over 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 en de 
prognose voor 2021. Voor wat betreft de kosten dienen ook de kosten van het ambtelijk 
apparaat vermeld te worden. 

10. Ben u het met mij eens dat de kosten voor het project Marskant - Berflobeek niet (mede) 
gefinancierd mochten worden uit de afvalbegroting? Zo nee, waarom niet? Graag uitleg. 
De €250.000,- subsidie zou ook niet gebruikt mogen worden voor de voedselfiets. Ben u het 
daar mee eens, zo nee, waarom niet? Graag uitleg. 

11. In uw beantwoording d.d. 27 november 2018 van vragen gesteld door de fractie van D66 de 
heer ten Barge zegt u:"Het project “stadstuin, voedsel voor de stad” is een pilot die 
aanvankelijk op 1 januari 2018 eindigde. Op basis van het subsidie is een verlenging tot 
uiterlijk december 2019 mogelijk gemaakt. In het voorjaar van 2019 volgt een evaluatie en de 
daarbij behorende bestuurlijke keuzes voor het college en de gemeenteraad." Waarom heeft 
de evaluatie in het voorjaar van 2019 niet plaatsgevonden? Uiteindelijk heeft er weer een 
verlenging plaatsgevonden tot en met 1 juli 2020 en daarna nog weer tot en met 1 december 
2020. In 2019 is de stadstuin tegen hoge kosten opgeruimd. Waarom is dit gebeurd 
aangezien er nog geen enkele planning was om het terrein bouwrijp te maken?  

12. In het oorspronkelijke plan zou de parkeerplaats aan de Marskant verdwijnen en de op 
kosten van het project toegevoegd worden aan de stadstuin. Bent u het met mij eens dat dit 
nooit een serieus plan is geweest aangezien hier sprake was van betaald parkeren? Zo nee, 
waarom niet? Graag uitleg hierover. Bovendien was er i.v.m. de bouw van het stadskantoor 
gebrek aan parkeerruimte en is er zelfs verderop aan de Marskant een noodparkeerplaats 
aangelegd. In de bijlage bij uw brief van 21 februari 2018 staat dat reeds op 30 maart 2015 
met de provincie besproken is dat de parkeerplaats niet verwijderd zou worden. In het 
eindverslag aan de provincie d.d. mei 2021 staat op blz. 2 dat de subsidie o.a. ingezet is voor 
opruimwerkzaamheden zoals: het verwijderen van parkeerterrein en hekken. Maar het 
parkeerterrein is helemaal niet verwijderd. Ben u het met mij een dat de provincie hier onjuist 
geïnformeerd is? Zo nee, waarom niet? Ook zegt u in het eindrapport dat onderdelen van de 
stadstuin verplaats zijn naar een permanente locatie. Ondergetekende is daar niets over 
bekend. Waar is die locatie dan en is dit ooit met de raad besproken?  

13. In het rapport van IPR Normag staat op blz. 12 dat de gemeente €150.000,- heeft 
bijgedragen aan het project Marskant - Berflobeek. Wordt hier dezelfde €150.000,- mee 
bedoelt uit de afvalbegroting? Bent u het met mij eens dat dit wettelijk niet is toegestaan? Zo 
nee, waarom niet. Graag uitleg hierover. Ook op blz. 12 van het rapport staat dat de 
resterende €100.000 aan cofinanciering is bijgedragen door woningcoöperatie Welbions en 
waterschap Vechtstromen. Hoeveel heeft Welbions en hoeveel heeft het Waterschap 
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Vechtstromen dan bijgedragen? Is het niet vreemd dat een woningbouwvereniging en het 
waterschap een stadstuin financieren? Graag uitleg hierover. 

14. In het eindverslag naar de provincie van mei 2021 staat op blz. 19 staat dat het totale project 
Marskant - Berflobeek €515.526,- gekost heeft en dat de gemeente Hengelo €265.526,- heeft 
bijgedragen. In deze kosten zit €100.000,- grondaankoop. Hoe verklaart u dit, de gemeente 
heeft toch geen grond aangekocht voor het project? De grond was oorspronkelijk eigendom 
van Welbions en is door de gemeente aangekocht om er woningbouw te realiseren zoals 
altijd al de bedoeling was. Dit heeft NIETS met het project te maken. Hoe verklaart u deze 
informatie naar de Provincie? Ben u het met ondergetekende eens dat de Provincie onjuist 
geïnformeerd is? Zo nee, waarom niet. Graag uitleg hierover. Zit in het bedrag €265.526,- 
ook weer de €150.000,- uit de afvalbegroting dat wettelijk gezien niet gebruikt mag worden 
voor een stadstuin? 

 
Ondergetekende ziet met belangstelling uw reactie z.s.m. tegemoet. Graag voor de vergadering als 
de verlenging van de voedselfiets wordt besproken. 
 
 
Hoogachtend en vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Leo Janssen  
Onafhankelijk Raadslid 
Gemeente Hengelo 
   
       


