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Beantwoording schriftelijke vragen PvdA

ONS KENMERK

Geachte heer, mevrouw,
Op 15 januari 2018 heeft de fractie van de PvdA schriftelijke vragen
gesteld over de statiegeld alliantie. De vragen luidden als volgt(cursief)
en de antwoorden zijn toegevoegd:
1.

Heeft de gemeente Hoogeveen zich aangesloten bij de statiegeld
alliantie?
Nee.

2.

Zo nee, bent u bereid om als gemeente daarbij aan te sluiten?
Ja, hiervoor is een aanmelding in voorbereiding.
In de ambtelijke Werkgroep Markerein van de Drentse gemeenten
wordt het gezamenlijk beleid op het gebied van afval op elkaar
afgestemd. Vanuit dat platform wordt indien vereist advies
uitgebracht aan de VDG, die de standpunten onder de aandacht
brengt van de VNG. De VDG en de NVRD zijn onze
belangenorganisaties inzake landelijke onderwerpen ten aanzien van
afval en dus ook voor onder meer het onderwerp van statiegeld op
kleine flesjes en blikjes.
De NVRD en VNG hebben samen met het ministerie een gedegen
onderzoek laten uitvoeren naar statiegeld op kleine flesjes en
blikjes. Het rapport ‘Kosten en effecten van statiegeld op kleine
flesjes en blikjes’ wordt 15 maart a.s. in de Tweede Kamer
besproken in het kader van de evaluatie Raamovereenkomst
Verpakkingen. In het rapport worden de voordelen van invoering
van statiegeld uitvoerig belicht.
Vanuit de werkgroep Markerein is geadviseerd om als gezamenlijke
Drentse gemeenten aansluiting te zoeken bij de alliantie door
aanmelding via de VDG. Daartoe wordt vanuit de werkgroep een
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brief voorbereid met aan de VDG het verzoek om deze gezamenlijke
aanmelding te verzorgen.
3.

Bent u, als gemeente Hoogeveen zich aansluit, bereid om dit actief
uit te dragen?
Zie antwoord vraag 2

4.

Als u zich niet aan wilt sluiten, wat is daarvan dan de reden?
Zie antwoord vraag 2.

Wij gaan ervan uit dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

Nanne Kramer
Gemeentesecretaris

Karel Loohuis
burgemeester

