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Uw kenmerk

Geachte leden,
Tijdens de commissie Natuur, Landbouw, Water & Milieu (NLWM) van 24
januari JI., heeft gedeputeerde Tekin toegezegd terug te komen op een
tweetal vragen die naar voren zijn gebracht bij bespreking van het
Initiatiefvoorstel Naar een toekomst zonder (plastic) zwerfafval’. In
deze brief vindt u het antwoord op beide toezeggingen.
1. Afstemming met VNG
Naar aanleiding van voorstel 10 van het initiatiefvoorstel, is in de
commissie toegezegd contact op te nemen met de VNG om de bereidheid
tot het bieden van hulp kenbaar te maken.
Zoals afgesproken is bij de VNG aangegeven dat de provincie graag
steun biedt richting het Rijk voor behoud en continuïteit van lopende
gemeentelijke programma’s, gericht op zwerfafval. De VNG heeft haar
dank uitgesproken voor dit aanbod. Op dit moment lopen de
gesprekken met de verpakkende industrie. Bemoeienis van de provincie
is niet nodig. Indien in de toekomst steun vanuit de provincie gewenst
is, houdt de VNG graag de mogelijkheid open hierop een beroep te
mogen doen.
2. Gebruik plastic bekers
In aanvulling op voorstel 12, het intern gebruik van single-use plastic, is
toegezegd terug te komen op het verzoek geen plastic bekers meer
beschikbaar te stellen tijdens commissie vergaderingen.
Eurest zal worden verzocht geen plastic bekers meer aan te bieden bij
de commissievergaderingen.
Het beperken van de belasting van het milieu is een onderwerp dat de
aandacht heeft bij facility Management van de provincie. De plastic
bekers die worden gebruikt zijn minder milieubelastend dan de bekers
gemaakt van traditionele plastics. De bekers zijn gemaakt van
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composteerbaar bioplastic (PLA). Dit materiaal heeft als grondstof
maïszetmeel en is biologisch afbreekbaar.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

R.M Brgkamp

A.TheH.

Vfl

Dijk

Deze beslissing is namens gedeputeerde staten genomen door het lid
van het college dat met dit onderwerp is belast.
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