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opdrachtverstrekking Afval Anders aan Area Reiniging
Geachte leden van de raad,
Hierbij laten wij u weten dat wij inmiddels i n navolging van de beraadslaging ove r Afval Anders i n de
Commissie Samenleving van 3 december j l , Area Reiniging opdracht hebben verstrekt een plan van aanpak op
te stellen voor de gemeentebrede invoering van Afval Anders.
Dit betekent dat dit jaar fasegewijs een derde containe r voor plastic verpakkingen en een driewekelijkse
inzamelcyclus aan huis voor het gft-, rest e n plastic verpakkingsafval i n de gemeente zal worden ingevoerd en
er op tal van locaties sorteerstraten zulle n worden gerealiseerd. Zoals toegezegd door wethouder Wilms i n de
bovengenoemde commissievergadering maakt nauwlettende monitoring van de invoering deel uit van de
opdracht: als zich structurele en onoverkomelijke knelpunten voordoen, is er ruimte voor aanpassing van het
inzamelsysteem. Een eerste ijkmoment om de effectiviteit en efficiëntie van het aangepast inzamelsysteem te
beoordelen, moet zo spoedig mogelijk i n 2015 plaatsvinden. Door te starten me t de invoering van Afval Anders
in zowe l de wijken als i n het buitengebied is de verwachting dat al redelijk snel vanuit de monitoring
representatieve data kunnen worden gegenereerd voor een dergelijk ijkmoment. Voorts geven wij ook
opdracht tot een zorgvuldige invoe ring van Afval Anders: i n dat kader verzoeken wij Area Reiniging ook
heldere en gerichte communicatie over het doe l en de praktijk van afvalscheiding te organiseren (onde r andere
door middel van inzet van een afvalcoach).
Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben ge ïnforme e rd.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
de ge me e nte se cre taris

A.J

dek

