
        
 

 

MOTIEMOTIEMOTIEMOTIE        
 

BetreftBetreftBetreftBetreft: duurzaam schoonmaken –  “een heldere kijk op schoon”    

 

De Raad van de gemeente Zwolle in vergadering bijeen op maandag 2 juli 2007. 

Aan de orde de Perspectiefnota 2008 - 2011. 

Overwegende dat:Overwegende dat:Overwegende dat:Overwegende dat:    

o Gebleken is dat de overheidsgebouwen en projecten in de stad met milieu 
onvriendelijke schoonmaakproducten worden gereinigd. 

o Het wenselijk is om zich als gemeente te houden aan de principes van 
duurzaam besturen; mens, milieu en kostenbesparend. 

o Het wenselijk is hierin als gemeente een voorbeeldfunctie en 
voortrekkersrol te vervullen. 

o De gemeente zorg draagt voor het vergroten van de bescherming van de 
gezondheid, veiligheid en welzijn van haar werknemers en het 

verminderen van milieubelasting.  

o Het middels nieuwe ontwikkelingen mogelijk is professioneel èn 
milieuverantwoord schoon te maken met reinigingsmiddelen die voldoen 

aan de milieu eisen van de Europese A.I.S.E.-charter. 

o Het middels nieuwe ontwikkelingen mogelijk is professioneel èn 
milieuverantwoord schoon te maken met microvezel materialen zonder het 

gebruik van chemie. 

o Het ontwikkelen en uitvaardigen van een verplichtende regelgeving de 
meest effectieve weg is om milieuvriendelijke schoon te maken. 

 

Verzoekt het college om: Verzoekt het college om: Verzoekt het college om: Verzoekt het college om:     

• Als opdrachtgever van de diverse schoonmaakbedrijven in 

overheidsgebouwen en projecten in de stad, alsmede de gemeentelijke 

reinigingsdienst, te verplichten schoon te maken met duurzame 

schoonmaakproducten.   

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Namens de fractie van de SP; 

Margriet Twisterling  

Toelichting:Toelichting:Toelichting:Toelichting:    

Het welzijn van mens en milieu wordt door het gebruik van milieu onvriendelijke 

reinigingsmiddelen belast. De overheid heeft een verplichting jegens haar 

burgers om zorg te dragen voor mens, dier en milieu. Om zo onze stad schoon te 

houden voor haar toekomstige generaties. Bovendien zijn er nu, door de Europese 

A.I.S.E.-charter van professionele was- en reinigingsmiddelen en de ontwikkeling 

van microvezel reiniging, milieugecertificeerde en duurzame 

schoonmaakproducten voor handen.  



 

Vandaar dat de indieners voor een verplichting pleiten om daarmee schoon te 

maken in haar overheidsgebouwen en in haar stad. We hopen dat deze motie er 

mede aanleiding toe mag zijn om in navolging van de gemeente Zwolle ook in 

andere gemeentes in Nederland eenzelfde verplichting omtrent schoonmaken 

voor te schrijven. Dit zal er ook toe bijdragen dat de ontwikkelingen, binnen de 

markt van de Nederlandse schoonmaakproducten, verder gestimuleerd worden 

om meer nadruk te leggen op duurzame reiniging.  


