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Geachte college, 
 
Op 16 juni 2021 heeft ondergetekende vragen gesteld over het project voedselfiets. Een bijzonder 
project met veel onduidelijkheden, zeker als het gaat om de financiering. Op 10 september jl. heeft u 
een reactie gegeven op de door ondergetekende gestelde vragen. Het was een reactie, maar vaak 
geen antwoorden en soms zelf feitelijke onjuistheden of verkeerde voorstellingen van zaken.  
 
Helaas noopt het ondergetekende dan niets anders dan maar weer eens vervolgvragen te stellen 
met als doel om nu wel goed onderbouwde antwoorden te krijgen. 
 
Beantwoording vraag 1. 
 
U geeft geen antwoord op de door ondergetekende gestelde vraag. Het betreft namelijk wel degelijk 
een uitbreiding van vier locaties met zeven stoppunten, naar zes locaties met zestien en/of 
negentien stoppunten. In het IPR Normag rapport wordt meerder keren gesproken over deze 
uitbreiding van het project eind 2020. Verder staat er in het IPR Normag rapport dat er voor de 
uitbreiding extra investeringen zijn gedaan en afspraken zijn gemaakt met de SWB. Wij verwijzen 
hieronder naar het rapport en de volgende bladzijden waar de uitbreiding in voorkomt: 
 
 

Blz. Rapport IPR Normag 

4/5 Vanaf oktober 2020 is gestart met een uitbreiding en aanpassing van de pilot. 

13 Uitbreiding van de pilot. Het aantal routes in de stad is uitgebreid van drie naar zes en er 
kunnen ruim 3140 huishoudens meer deelnemen aan de proef. Het plan is om de proef met 
deze uitbreiding tot en met 2022 te laten lopen. 

14 De pilot is dus uitgebreid van 7 stoppunten voor 1386 huishoudens naar 17 stoppunten voor 
4527 huishoudens. 
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17 Vanaf de periode 2019 en de uitbreiding in 2020 zijn de inzamelgegevens nauwkeuriger 
gewogen en geregistreerd. 

18 Ingezamelde etensresten vanaf uitbreiding 2020 In verband met de corona maatregelen 
heeft de voedselfiets in de periode maart t/m september 2020 niet rondgereden. Deze 
periode is gebruikt om de plannen van uitbreiding uit te werken. Vanaf oktober 2020 is 
gestart met een uitbreiding en aanpassing van de pilot.  
De gemonitorde inzamelresultaten laten zien dat er in de eerste weken na de start van de 
uitbreiding de deelname nog gering blijft, maar met de tijd weer hoger wordt. 

23 Bij de start waren er 6 bakfietsen, vanaf de eerste uitbreiding kwamen daar 2 elektrische 
bakfietsen bij, en voor de uitbreiding 2020 zijn ook de overige 6 bakfietsen elektrisch 
gemaakt. Er zijn voor de uitbreiding 2020 geen extra fietsen aangeschaft, omdat de routes 
zodanig zijn aangepast dat meer huishoudens konden worden bediend met hetzelfde aantal 
fietsen. Omdat per 2020 aanpassingen zijn gemaakt in hoe de gemeente en de SWB de 
arbeidstrajecten financiert, is voor de uitbreiding van 2020 afgesproken dat de SWB een 
jaarlijkse vergoeding ontvangt van € 50.000, - voor de gehele uitvoering van de inzameling, 
inclusief beheer en onderhoud van de installaties. 
In de rapportage naar de provincie (24-12-2019) zegt de gemeente dat €12.000,- is begroot 
voor het aanpassen en uitbreiden van de inzamelroute. Daarom was er ook een extra 
composteerinstallatie nodig begroot op € 34.000, - + rijpingsbakken € 17.5000, -. 

 
Verder gaf wethouder van Wakeren in de TC Tubantia aan: 
https://www.tubantia.nl/hengelo/hengelose-voedselfiets-rijdt-weer-en-gaat-op-meer-plekken-
etensresten-ophalen~aaa061cc/ 
 
De fiets bezoekt nu ongeveer 3000 huishoudens in Hengelo. Dat worden er meer, zegt Van 
Wakeren. „We gaan uitbreiden naar zo’n 7000 huishoudens.” Ze gaan een ‘slimmere’ route rijden 
en kunnen dus bij meer appartementen staan. 
 
U geeft zelf aan dat er in oktober nog eens 1.500 emmertje zijn uitgedeeld. Dus een verdubbeling en 
zou er geen sprake zijn van een uitbreiding?  
 
Bij deze wil ik u dringend verzoeken om antwoorden te geven, dus nogmaals de vraag waarom is 
het project uitgebreid in tegenstelling tot hetgeen van Wakeren aan de raad heeft meegedeeld op 17 
december 2019? 
 
Ook krijgt ondergetekende geen antwoord over het feit waarom het project ondanks de 
zorgwekkende coronaopleving weer is opgestart in oktober 2020. De Corona maatregelen kon u ook 
in maart 2020 in acht nemen maar is toen terecht besloten om te stoppen.  
 
Ondergetekende vraagt nogmaals: wat was er wezenlijk anders in maart 2020 en oktober 2020?  
Het Coronarisico was in oktober zelfs groter dan in maart i.v.m. de uitbreiding naar meer locaties en 
aanzienlijk meer stoppunten. 
 

https://www.tubantia.nl/hengelo/hengelose-voedselfiets-rijdt-weer-en-gaat-op-meer-plekken-etensresten-ophalen~aaa061cc/
https://www.tubantia.nl/hengelo/hengelose-voedselfiets-rijdt-weer-en-gaat-op-meer-plekken-etensresten-ophalen~aaa061cc/
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Beantwoording vraag 2. 
 
U heeft het over de behandeling van de kadernota maar mijn vragen zijn van voor de behandeling 
van de kadernota. Ondergetekende heeft u verzocht de vragen voor de behandeling te 
beantwoorden maar dat heeft u niet gedaan. De kans was groot, als de gemeenteraad haar taak 
goed en adequaat had uitgevoerd en de fracties juist waren geïnformeerd, dat een meerderheid van 
de raad tegen de voorzetting van de voedselfiets had gestemd. Dat door de AVG niet het aantal 
daadwerkelijke deelnemers geregistreerd zou mogen worden is klinkklare onzin. Het gaat om 
geanonimiseerde gegevens.  
 
Ook nu worden mijn vragen weer niet beantwoord. Bij deze wil ik alsnog antwoord op alle vragen 
gesteld bij vraag 2. De raad heeft nooit ingestemd met uitbreiding naar de laagbouw met alle 
consequenties van dien. Waarom is niet bijgehouden hoeveel laagbouw huishoudens overgestapt 
zijn op de voedselfiets? Laagbouw die mee wilde doen waren verplicht de groene container in te 
leveren. Dan zijn hier toch gegevens van bekend? 
 

Blz. Rapport IPR Normag 

14 Ook inwoners die wel een groene container hebben maar er bijna nooit gebruik van maken, 
mogen nu mee doen. De groene container moet dan wel ingeleverd worden inruil voor een 
GFE-emmer. 

19 Ook laagbouw huishoudens hebben hun etensresten weggebracht naar de voedselfiets. Het 
is niet bekend hoeveel. Dit betekent wel dat wat er is weggebracht door hoogbouwbewoners 
in werkelijkheid lager is. 

17/18 Voor de uitbreiding in oktober 2020 was er sprake van 1.386 huishoudens met een 
inzamelrespons van 23%. Dus 319 deelnemende huishoudens. 
Na de uitbreiding in oktober 2020 was er sprake van 4.527 huishouden met een 
inzamelrespons van 14%. Dus 634 deelnemende huishoudens.  
Het aantal deelnemende huishoudens is dus met 634-319= 315 uitgebreid. Hiervoor heeft u 
1.500 extra emmertjes uitgedeeld. Uiteindelijk zijn dus voor de 634 huishoudens die nu 
deelnemen 3.000 emmertjes uitgedeeld. 

 
 
Beantwoording vraag 3. 
 
Ondergetekende kan maar één ding concluderen dat er geen projectplan voor de voedselfiets is.  
U stuurt een document mee dat als sinds begin 2018 in mijn bezit is en geeft aan dat dit het 
projectplan voor de voedselfietsen is. Het bijvoegde documentje gaat primair over de stadstuin en 
niet over de voedselfiets. Wethouder van Wakeren beweerde in de politieke markt van 8 juni 2021 
dat op basis van het zogenaamde projectplan de subsidie is verleend. Maar bij navraag blijkt dat het 
zogenaamde projectplan helemaal niet naar de provincie is gestuurd want dat kon ook niet. Het 
document is van april 2015 en de subsidieaanvraag van 28 november 2014. Ondergetekende kan 
maar één ding concluderen dat wethouder Van Wakeren de raad onjuist geïnformeerd. Het is ook 
niet later naar de provincie gestuurd omdat het niet bij de opgevraagde documenten zit. 
Ondergetekende kan alleen maar concluderen dat er geen projectplan is voor de voedselfietsen.  
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Vragen: Wat is uw reactie hierop? Bent u het met ondergetekende eens? Zo ja, hoe gaat u dat naar 
de gemeenteraad en provincie uitleggen? Zo nee, waarom niet? 
 

Er zijn grote bedragen uitgegeven zonder fatsoenlijk onderbouwing naar de gemeenteraad. 
Een zeer ernstige en kwalijke zaak.  

 
Beantwoording vraag 4. 
 
U zegt dat gebruik is gemaakt van door de raad beschikbaar gestelde budgetten maar de raad heeft 
nooit budgetten voor de voedselfiets vastgesteld. Deze zitten verstopt in kosten inzameling GFT. Er 
is volgens ondergetekende ook nooit specifiek subsidie van de provincie aangevraagd voor de 
voedselfiets. Expliciet is in de begroting bij de subsidieaanvraag aangeven dat composteerinstallatie 
en inzameling etensresten geen deel uitmaakten van de subsidiebijdrage gemeente.  
Vraag: Hoe verklaart u dit? (Zie ook vraag 9) 
 
Beantwoording vraag 5. 
 
U geeft aan dat er geen relatie is gelegd tussen de financiering en het aantal deelnemende 
huishoudens. Dus de kosteneffectiviteit speelde hierbij schijnbaar geen enkele rol? Graag uw reactie 
hierop. 
 
Ook voelt u zich schijnbaar niet verantwoordelijk voor een doelmatige inzet van gemeenschapsgeld? 
Ook hier graag uw reactie. 
 
Er is volgens ondergetekende geen projectplan voor de voedselfiets en dus ook geen kosten/baten 
analyse.  
 
Vraag: Bent u het met mij eens dat hier sprake is van een zeer onprofessioneel opgezet project? Zo 
ja, wat is de werkelijke reden(en) want het inzetten van dit project? Zo nee, waarom niet? 
 
Beantwoording vraag 6. 
 
Weer krijgt ondergetekende geen antwoord op de gestelde vraag. De raad heeft nooit budgetten 
beschikbaar gesteld voor de voedselfiets. Dat het niet gebruikelijk is dat een subsidieaanvraag 
vooraf niet in detail besproken wordt kan dan wel zo zijn maar in dit geval ging het om € 150.000, - 
co-financiering vanuit de afvalbegroting en had dit wel besproken moeten worden. En dan zeker 
a.d.h.v. een gedegen projectplan.  
 
Vraag: Bent u het daarmee eens? Zo ja, hoe gaat u dat corrigeren? Zo nee, waarom niet? 
 
Overigens is ondergetekende van mening dat de raad bewust niet geïnformeerd is. Begin 2015 
waren er meerdere politieke markten over afvalinzameling, dit i.v.m. invoering omgekeerd 
inzamelen. In het restafval zit nog steeds te veel GFT maar daar werd toen met geen woord over 
gerept. De gehele gft-problematiek is niet aan de orde gekomen. De raad is wel eens geïnformeerd 
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over de gang van zaken maar heeft nooit ingestemd met de voedselfietsen. De gehele raad, heeft 
het laten gebeuren, zeg maar oogluikend toegestaan (steken laten vallen). 
Wethouder Van Wakeren heeft op 17 december aangeven dat een uitbreiding van het project niet 
zou plaatsvinden in 2020. Toch is dit zonder enig overleg met de raad gebeurd. Op 27 november 
2018 heeft u onderstaand antwoord gegeven op vragen van D’66 (zaaknummer 2298783).  
 
Het project is verlengd met 2 jaar tot uiterlijk december 2019. In 2019 worden er keuzes voorgelegd 
aan de gemeenteraad over een vervolg van dit project in de stad. Een specifieke locatie voor een 
doorstart is nog niet gevonden. 
 
Die keuzes zijn nooit voorgelegd aan de gemeenteraad en het project is zonder verder overleg in 
oktober 2020 uitgebreid. Pas in uw brief van 18 mei 2021 is de raad per brief geïnformeerd 
(zaaknummer 3242798). Uit het in feite vernietigende rapport van IPR Normag blijkt dat de 
voedselfiets geen bestaansrecht had/heeft, en er veel betere alternatieven zijn. De wethouder doet 
in de politieke markt van 29 juni jl. voortkomen dat IPR Normag positief is over de voedselfiets en 
alsof zei voorgesteld hebben om nog een jaar door te gaan (horende audioverslag 3:54).  
 
Vragen: Waar staat in het IPR Normag rapport een aanbeveling om door te gaan? Graag uw 
antwoord in deze en waarom citeert de wethouder over iets wat er niet staat? Dit is toch een vorm 
van de raad op het verkeerde been te zetten? 
 
Beantwoording vraag 7. 
 
U zegt dat er overleg is geweest met Twente Milieu en Twence en u geeft aan dat deze geen 
bezwaar zouden hebben gemaakt. Na raadpleging en ook uit een betrouwbare bron binnen Twente 
Milieu, werd ondergetekende bevestigd dat ze niet betrokken zijn geweest bij de voedselfiets. Het 
schijnt dat een medewerker, als privépersoon, geholpen heeft met het ophalen van de bakfietsen. 
 
Reactie: Wil ondergetekende de documenten waarin de afspraken met Twente Milieu en Twence 
z.s.m. laten toekomen zoals ondergetekende al eerder gevraagd heeft maar niet heeft gekregen. 
 
Alsnog verzoekt ondergetekende antwoord te geven op de vraag waarom ervoor gekozen is om zelf 
te composteren (met investering in Rocketcomposters) terwijl Twence efficiënter en goedkoper kan 
zijn. Bovendien is Hengelo contractueel verplicht het bij Twence te laten doen.  
 
Vraag: Bent u het daarmee eens? En zo ja, waarom doet u dat dan niet? Zo nee, waarom niet? 
 
U zegt dat er aan de SBW een vergunning aan de gemeente Hengelo heeft verleend om te 
composteren met de Rocketcomposters.  
 
Vraag: Wie heeft deze vergunning verleend? Graag ook een kopie van de vergunning aan 
ondergetekende laten toekomen.  
 
De SWB dient ook een erkenning te hebben van de NVWA. Bij navraag blijkt de SWB niet bekend te 
zijn bij de NVWA. 



 
 
 
 
 
 
Vervolgblad -5 

De stem van OngehoordHengelo 

- 6 - 
 

Alvorens een vergunning verleend kan worden dient de SWB in het bezit te zijn van een erkenning 
afgegeven door de NVWA. Graag duidelijkheid hierover. Ook graag een kopie van de erkenning. 
 
U zegt dat de geproduceerde compost is ingezet als bladaarde maar dat was de vraag niet. De 
vraag is of Gildebor betaald heeft voor het compost?  
 
Beantwoording vraag 9. 
 
U geeft weer geen antwoord op de vragen van ondergetekende. Gezien de situatie zou 
ondergetekende deze nu zo spoedig mogelijk willen ontvangen. Dit hoeft niet te wachten op 
antwoord van de provincie.  
 
Vraag: Waarom stuurt u ondergetekende niet alvast de financiële verantwoording die u naar de 
provincie heeft gestuurd? 
 
U zegt dat de voedselfiets een integraal deel uitmaalt van het totale project Marskant-Berflobeek 
maar dit klopt niet. Er is wel degelijk sprake van twee projecten en dat is ook noodzakelijk omdat 
geld uit de afvalstoffenheffing niet gebruikt mag worden voor de stadstuin. Ook is de stadstuin al in 
2019 opgeheven. 
 
Beantwoording vraag 10. 
 
Er was bij de subsidieaanvraag geen sprake van een voedselfiets. De composteerinstallatie en de 
inzamelmiddelen maakten geen onderdeel uit van de subsidieaanvraag. U geeft aan dat de 
€150.000,- uit de afvalbegroting is ingezet voor de voedselfiets. Als raadslid dient ondergetekende 
het college te controleren. Ondergetekende wil het precies uitzoeken en heb daarvoor de 
antwoorden nodig die gesteld zijn bij vraag 9.  Het gaat niet alleen om de eerste € 150.000, - maar 
ook om alle bedragen die vanuit de afvalbegroting vanaf eind 2014 tot op heden zijn besteed aan de 
voedselfiets. Inclusief alle kosten voor ambtelijke ondersteuning. Graag uw reactie z.s.m. 
 
Beantwoording vraag 11.  
 
Wederom geen antwoord op de vraag van ondergetekende.  
 
Vraag: Waarom heeft de evaluatie niet eerder plaatsgevonden? Dan was eerder duidelijk geworden 
dat de voedselfiets inefficiënt is en er beter alternatieven zijn. 
 
Dat vertraging te maken zou hebben met de Coronapandemie kan ondergetekende niet duiden. 
Graag uitleg hierover. 
 
Beantwoording vraag 12. 
 
Wederom geen antwoord op de vragen van ondergetekende.  
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U dient deze vragen alsnog z.s.m. te beantwoorden. Welke onderdelen zijn verplaatst naar de 
groentuin van de SWB? En is er dan toch geen sprake van een permanente locatie van een 
stadstuin?  
 
Beantwoording vraag 13. 
 
U zegt dat € 150.000, - gedurende 5 jaar aan het project is bijgedragen.  
 
Vragen: Welk project bedoelt U? Geld uit de afvalstoffenheffing mag toch alleen aangewend worden 
voor de voedselfiets?  
 
Bij de subsidieaanvraag ging het toch in eerste instantie over een periode van 3 jaar.  
 
Vragen: Hoe kunt u dan € 150.000, - over 5 jaar bijdragen aan een project voedselfietsen dat geen 
deel uitmaakte van de subsidieaanvraag? De cofinanciering van het Waterschap is komen te 
vervallen maar toch ook die van Welbions. Waarom? 
 
Beantwoording vraag 14. 
 
U geeft aan dat de provincie niet onjuist geïnformeerd is maar u heeft het IPR Normag rapport naar 
de provincie gestuurd waarin staat dat € 100.000, - is bijgedragen door het Waterschap en 
Welbions. Volgens ondergetekende heeft u heeft niet alleen de provincie onjuist geïnformeerd maar 
ook IPR Normag. 
 
Vraag: Bent u het hiermee een? Zo nee, waarom niet? 
 
U zegt dat de provincie expliciet toestemming heeft gegeven om € 100.000, - te financieren uit de 
grondaankoop.  
 
Vraag: Als dit zo is bent u het dan met mij eens dat de provincie gehandeld heeft in strijd met de 
subsidievoorwaarden. Zo nee, waarom niet? 
 
Grondaankoop heeft tocht niets te maken met de financiering van het project. Is het niet zo dat de 
provincie op het verkeerde been is gezet door een misleidende motivering van de gemeente 
Hengelo m.b.t. de onderbouwing van de €100.000,- eigen bijdrage. Graag uw reactie. 
 

 

 
De volgende reactie en vraag betreft uw onderbouwing in de rapportage van december 2019.  
 
Van tijdelijke naar permanente hoogwaardige ruimtelijke kwaliteit. 
 
Zoals eerder gemeld is het in de loop van het project gelukt om een doorbraak te bereiken voor de 
transformatie van deze locatie naar permanente invulling met hoogwaardige ruimtelijke kwaliteit en 
permanente herinrichting van de beek. Aanleiding was dat duidelijk werd dat de 
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woningbouwvereniging, die eigenaar was van het gebied, dit gebied de komende jaren niet zou 
upgraden. Ten behoeve van de kwaliteit van de stad en niet omdat het financieel iets oplevert, heeft 
de gemeente daarom deze locatie verworven voor € 2,35 miljoen, ondanks de negatieve 
grondexploitatie van € 2,1 miljoen. Er is hiervoor een voorziening getroffen. 
 
Dit alles heeft tot gevolg dat niet de gehele oorspronkelijk geplánde cofinanciering geëffectueerd 
wordt in de subsidieperiode van het project Marskant-Berflobeek. De gemeente heeft wel 
rechtstreeks haar afgesproken deel van € 1,5 ton als cofinanciering bijgedragen. Daarnaast heeft 
Welbions het terrein om niet (€ 0) ter beschikking gesteld gedurende de looptijd van het 
subsidieproject dat het in corporatiebezit zou zijn. De daadwerkelijke herinrichting van de beek vindt 
echter plaats in combinatie met de permanente overige invulling van het terrein. Die daadwerkelijke 
investering van het Waterschap laat dus nog op zich wachten. Tegelijkertijd is de financiële 
inspanning van de gemeente groot, zoals aangegeven met kosten voor verwerving ad € 2,35 mln. 
en een negatieve grondexploitatie van € 2,1 mln. 
 
Het verzoek is daarom of als benodigde resterende cofinanciering de € 100.000, - kan volstaan 
waarmee de cofinanciering gelijk wordt aan de provinciale subsidie (dus provinciale subsidie 50% en 
de totale projectomvang € 500.000, -) en dat voor deze resterende cofinanciering € 100.000, - kan 
dienen van het verwervingsbedrag voor het gebied. Dit ook vanuit de wetenschap dat het begrote 
bedrag dat de gemeente gaat toeleggen op de permanente invulling met hoogwaardige kwaliteit 
meer dan € 2 miljoen is én alsnog investering van het Waterschap voor de Berflobeek gaat plaats 
vinden. Juist vanwege de permanente hoogwaardige invulling, in aansluiting op maar dus na het 
einde looptijd van ons subsidieproject. 
 
Financiering (in €) 
Gemeente (afvalbeheer/circulaire stromen) € 150.000, - 
Gemeente (aandeel grondaankoop Marskant van Welbions) € 100.000, -  
Provincie € 250.000, -  
Totale financiering € 500.000, -  
 
Hiermee resulteert het subsidieproject, dat tot doel heeft de verbetering van ruimtelijke kwaliteit, in 
een permanent positieve uitkomst ook op de lange termijn. 
 
Aanvullende vraag: 
In het rapport wordt gesteld dat er bij de inzameling emissievrij is. In de praktijk komt het zeer 
regelmatig voor dat in plaats van met de voedselfiets de inzameling plaatsvindt met (diesel) 
voertuigen. Kun u aangeven hoeveel procent van de inzameling daadwerkelijk met de 
voedselfietsen gebeurt? 
 
Ondergetekende heeft de volgende conclusie: 
 
Mijn vragen zijn gesteld op 21 juni jl zijn pas op 7 september jl. ‘beantwoord’. Vaak een reactie maar 
vaak ook geen antwoorden. Een slechte zaak. Deze wil ondergetekende nu zo spoedig mogelijk 
ontvangen alsmede de aanvullende vragen die hierboven gesteld zijn. 
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Ondergetekende wil u dringend verzoeken geen ontwijkende maar concrete eerlijke antwoorden met 
de gevraagde informatie te geven. Zo nodig zal ondergetekende bij de provincie nader onderzoek 
doen aangezien ondergetekende, na informatie, sterk de indruk heeft dat er onvoldoende controle 
plaats heeft gevonden. 
 

Ondergetekende ziet met grote belangstelling uw antwoorden en reactie z.s.m. tegemoet. 

 
Hoogachtend en vriendelijke groet, 
 
 
 
Leo Janssen  
Onafhankelijk Raadslid 
Gemeente Hengelo 
   
       


