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Op 2 ju l i 201 5 heeft de gemeenteraad van Ermelo unaniem de motie aangenomen: "Deelname als 

pilotgemeente aan inzamelingsacties voor kleine PET-flesjes en blikjes door maatschappelijke 

organisaties". Deze motie is als bijlage bij deze brief gevoegd. 

Gelet op deze motie delen wij u, als lid van de verpakkingscoalit ie, mee dat de gemeente Ermelo graag 

enthousiast deel wil nemen als pilotgemeente aan de inzamelingsacties voor kleine PET-flesjes, 

drankenblikjes en eventuele andere verpakkingsmaterialen. 

Een afschrift van deze brief hebben wij aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Postbus 20901 te 

Den Haag, de NVRD, Postbus 1 21 8 te Arnhem, de Regio Noord-Veluwe, Postbus 271 te Harderwijk en 

een geli jkluidende brief aan de VNG, Postbus 30435 te Den Haag gezonden. 

Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo, 

A.M. Weststrate, A.A.J. Baars, 

secretaris, burgemeester, 
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Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Postbus 20901 te Den Haag 
De NVRD, Postbus 1 21 8, 6801 BE Arnhem 
De VNC, Postbus 30435, 2500 GK Den Haag 
RNV, t.a.v. de heer H. Prins, Postbus 271 , 3840 AC Harderwijk 
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Onderwerp: Deelname als pilotgemeente aan inzamelingsactie voor kleine PET-flesjes en 
blikjes door maatschappelijke organisaties. 

De gemeenteraad van Ermelo, in vergadering bijeen op 2 juli 201 5, gehoord de beraadslagingen: 

Constaterende dat: 
« staatssecretaris Mansveld heeft besloten dat het statiegeld op grote PET-flessen toch niet wordt 

afgeschaft 
« de gemeenten daarom mogen experimenteren met een vergoeding voor ingezamelde kleine PET-

flesjes en blikjes 
» maatschappelijke organisaties (scholen, sportverenigingen etc.) de mogelijkheid krijgen om deze 

flesjes en blikjes te verzamelen 
« zij daarvoor een vergoeding krijgen die door het bedrijfsleven betaald wordt 
« op deze manier de strijd tegen zwerfafval wordt aangebonden 
» dit plan in januari 201 6 als proef van start gaat bij een aantal gemeenten 
» dit bij de overige gemeenten pas in 201 8 gebeurt 

Besluit: 
het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Ermelo op te dragen om: 
zo spoedig mogelijk kenbaar te maken aan de desbetreffende instantie dat de gemeente Ermelo wil 
deelnemen als pilotgemeente aan deze inzamelingsmogelijkheid. 

En gaat over tot de orde van de dag 

Anneke Knoppert-Ruiter Progressief trmelo 

Karei de Greef CDA 

BurgerBelangen Ermelo Bart van der Knaap 

Ronald van Veen Chr is tenunie 

Desire Mensen W D 

Leo van der Velden SC? 


