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Motie Vreemd aan de orde: PET-flessen.

Provinciale Staten van Drenthe in vergadering bijeen op woensdag 18 december,

Constaterende dat:
Plastic afval een groot, wereldwijd probleem is;
Er in Drenthe initiatieven zijn, zoals de Plastic Ambassadeurs in Emmen, die bij de bron

Petflessen inzamelen;
Deze flessen in een volledig circulair en lokaal systeem worden hergebruikt tot
hoogwaard ige producten;
Er veel animo is bij lokale partijen om Petflessen in te zamelen;
Er op dit moment onvoldoende schaalgrootte en capaciteit is om d¡t in¡t¡at¡ef te vergroten
door een gebrek aan financiële middelen;
Dit initiatief werkgelegenheid oplevert, met name voor laaggeschoold personeel en SWbedrijven;
Zowel primair onderwijs, voortgezet onderwijs, mbo en hbo zijn aangehaakt bij dit initiatief;
Kinderen en jongeren via scholen en sportverenigingen leren dat Petflessen geen afval zíjn,
maar grondstoffen;

Van mening zijnde dat:
Het terugdringen van plastic afval en opzetten van circulaire systemen bijdraagt aan onze
m i ieu doe lstel i n gen;
Dit soort initiatieven uit de Drentse samenleving steun verdienen van de provinciale
overheid om door te kunnen groeien naar volwassenheid;
Betrokkenheid van de SW-bedrijven grote waarde heeft, zeker als er mogelijkheden zijn om
door te stromen naar regulier werk;
Het initiatief zoals in Emmen de potentie heeft om in heel Drenthe een succeste worden;
I

I

Het mogelijk is om het initiatief om PET-flessen gescheiden in te zamelen financieelte
ondersteunen met een maximale eenmalige bijdrage van € 50.000 vanuit het programma
Circulaire Economie met als doel een basisinfrastructuur op te zetten;

Verzoekt het College van Gedeputeerde Staten:
Voor 21 maart 2020 (Nederland Schoon)te komen met een robuust uitvoeringsvoorstel;
En gaat over

tot de orde van de dag.
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