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Onderwerp: inzameling plastic huisvuil (III)!!!
 Geacht College,!!!!
De PvdA heeft tot nu toe twee brieven met vragen opgestuurd over het gescheiden inzamelen van 
plastic huisvuil. De laatste brief hierover heeft het college beantwoord op 8 juli 2014.!!
In het nieuws heeft de PvdA vernomen dat HVC het voornemen heeft om een derde afvalemmer in 
te gaan voeren voor plastic huisvuil, maar dat voor de binnenstad van Enkhuizen niet gekozen 
gaat worden voor de derde afvalemmer.!!!
„De dienstverlening voor de inzameling van gescheiden huisvuil wordt verbeterd door de aanleg 
van goede, (indien) mogelijk ondergrondse opslagvoorzieningen waar inwoners hun gescheiden 
huisvuil kunnen aanbieden ” : staat in het verkiezingsprogramma van de PvdA .!!!
In uw brief van 8 juli 2014 meldt u dat er in december 2014 door HVC een voorstel en een advies 
over maatregelen voor de verbetering van de gescheiden inzameling van kunststof verpakkingen 
en maatregelen voor andere afvalstromen voorbereid wordt in het CAW gebied. Naast de effecten 
op het milieurendement, worden ook de financiële consequenties in beeld gebracht. Dit voorstel/ 
advies zou in december 2014 voorgelegd worden aan het DB/AB van de GR CAW.!!
De fractie van de PvdA  Enkhuizen wil graag geïnformeerd worden over de ontwikkelingen van het 
inzamelen van gescheiden huisvuil en in het bijzonder over het gescheiden inzamelen van plastic 
huisvuil in Enkhuizen.!
Wat is nu precies de stand van zaken? Kan het college ons een up date geven over het voorstel, 
het advies en van de financiële consequenties voor Enkhuizen? !
Als een afvalemmer voor het inzamelen van plastic voor de (binnen)stad geen optie is ,wat is dan 
het alternatief? Wat zijn daarbij de overwegingen?!
Wanneer is het moment dat de raad hierbij in beeld komt?!!!
In afwachting van uw antwoord en met vriendelijke groet,!!!
namens de fractie van de PvdA!!
Karin Kunst
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