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Aangenomen
Tégen stemden: yvü

MOTIE 18 van 2018

“vreemd aan de orde van de dag”

Bamboe verkeersborden
via griffie@velsen.nl
Aan de voorzitter van de Raad
Geachte voorzitter,
Hierdoor delen wij u mede dat wij onder verwijzing naar artikel 41, Reglement van
Orde, een motie, met als onderwerp Bamboe verkeersborden, indienen voor de
raadsvergadering van 29 november 2018.
De motie luidt als volgt:
De raad van de gemeente Velsen constateert dat:
• De gemeente voor een grote duurzaamheidsopgave staat
• Gemeenten, waaronder Velsen, in MRA verband hebben afgesproken om
waar mogelijk voorrang te geven aan duurzame inkoop
• De inkoop van bamboe verkeersborden daaraan een duurzame bijdrage
levert
• Verkeersborden van bamboe over de gehele levenscyclus C02 neutraal of
zelfs beter zijn

De raad van de gemeente Velsen is van oordeel dat:
• Verkeersborden van bamboe een positieve bijdrage kunnen leveren aan de
duurzaamheidsambities van de gemeente

En verzoekt het college:
De voor- en nadelen van het gebruik van bamboe verkeersborden te
onderzoeken en ^SH^ftMW@^hierover terug te rapporteren aan de raad.
Datum: 29-11-2018
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Toelichting:
Gemeenten, waaronder Velsen, hebben binnen MRA verband afgesproken om waar
mogelijk voorrang te geven aan duurzame inkoop. Verkeersborden van bamboe als
basismateriaal in plaats van aluminium zijn tot 100x duurzamer. Hoewel aluminium
tegenwoordig goed gerecycled kan worden, brengt de productie ervan een hoge
C02 uitstoot met zich mee. Verkeersborden van Bamboe zijn duurzamer en
milieuvriendelijker doordat deze worden gemaakt van ‘s werelds snelst groeiende
plant, welke volledig hernieuwbaar is. Het product is bewezen C02 neutraal of beter
over de gehele levenscyclus.
Onder andere onze buurgemeente Bloemendaal ging ons reeds voor:
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/226964/Primeur-bamboe-verkeersborden-inBloemendaal
Uit cijfers uit de gemeente Bloemendaal blijkt dat een verkeersbord van bamboe
weliswaar iets duurder is in aanschaf, maar dat de verwachte levensduur bijna twee
keer zo lang is (20 jaar voor een bord van bamboe versus 12 voor een bord van
aluminium).
Meer informatie: https://www.moso.eu/nl/producten/bamboo-unlimited/bambooultimate-verkeersbord

