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Op 8 oktober 2020 zijn bij de raadsgriffie vragen binnen gekomen van de heer Elferink van de  
PVV gericht aan de voorzitter van de Raad op grond van ex artikel 35 van het Reglement van 
Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad. De portefeuillehouder 
beantwoordt de vragen als volgt.

Inleiding door de PVV

Zoals bekend heeft de Partij voor de Vrijheid op 5 november 2019 technische vragen gesteld 
over de Groene Vervuiling van onze fontein vlak voor het stadhuis, veroorzaakt door gevaarlijke 
linkse activisten op 4 november 2019. De fontein kleurde groen en na onderzoek kwam 
tevoorschijn dat er een kleurstof is gebruikt die niet ongevaarlijk was voor mens en dier en het 
opruimen bleek een hel karwei.
De daaruit voortkomende kosten zijn nu inzichtelijk geworden en onze vraag is dan ook, gaat 
B&W de kosten van euro 9707,27 verhalen op de veroorzakers.

Gezien het feit dat deze groep mensen in beeld zijn en wij spreken over belasting geld, gaat de 
PVV fractie Enschede er vanuit dat deze maand de rekening zal worden verstuurd en of 
overhandigd.

Hieronder volgt de beantwoording van de schriftelijke vragen van de heer Elferink (PVV) inzake 
de kosten door vervuiling fontein Ei van Ko.

1. Ik neem aan dat het College ook hier de vervuiler betaald principe hanteert? Indien niet, 
waarom niet?

Antwoord: Ja. Vanuit dit principe handelt de portefeuillehouder namens het college.

2. Gaat de verantwoordelijk wethouder er voor zorgen dat de rekening nog deze maand 
zal worden verstuurd aan de veroorzakers? Indien dit antwoord nee is verwachten wij 
daarop een toelichting.

Antwoord: Er is reeds een traject ingezet waarbij de kosten voor de reiniging van de fontein op 
de veroorzakers wordt verhaald. 

De stappen de hierin zijn gezet:
1. De betrokken partij is direct per mail aansprakelijk gesteld. 
2. Omdat er geen reactie kwam is telefonisch contact geweest.
3. De betrokken partij heeft niet gereageerd op mail of op het telefonisch contact daarom 

is het onderliggende steunfonds van deze partij per mail aansprakelijk gesteld.
4. Ook hier is nog geen reactie op ontvangen.



3. Zijn er buiten de gemaakte kosten van euro 9707,27 nog andere kosten die de PVV nog 
niet inzichtelijk heeft gekregen?

Antwoord: De kosten die wij verhalen op de stichting Vrienden van XR als de 
klimaatbeweging Extinction Rebellion bedragen geen € 9707,27. 
De kosten bedragen: € 6.287,- (excl. btw) - € 7.607,27 (incl. btw).

             Hier zijn geen andere kosten bijgekomen.

4. Verwacht het college het bedrag nog dit jaar te kunnen incasseren, zo niet waarom 
niet?

Antwoord: Dit is afhankelijk van de reactie waarop wij wachten van de stichting 
Vrienden van XR of van de klimaatbeweging Extinction Rebellion.

5. Gaat de wethouder nog in gesprek met deze activisten zodat dit niet weer gebeurd in 
onze mooie stad?

Antwoord: Door de portefeuillehouder zal er een gesprek worden gehouden met de 
activisten van de klimaatbeweging Extinction Rebellion actief in Enschede. 

De portefeuillehouder wil graag benadrukken dat het vernielen van kunst in de 
openbare ruimte in Enschede nergens aan bijdraagt en roept de activisten die willen 
demonstreren op geen bezittingen van de gemeente te vernielen of beschadigen. 

Enschede, 28 oktober 2020

Burgemeester en Wethouders van Enschede,
de loco-Secretaris, de loco-Burgemeester,

E.A. Smit N. van den Berg


