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Schoon Belonen loont in Ermelo

Voor u ligt de nieuwsbrief van Schoon Belonen. Dit is een project in Ermelo waarbij maatschappelij-

ke organisaties kleine PET-flesjes en blikjes verzamelen en inleveren. In deze nieuwsbrief staat de 

nieuwe statiegeldregeling op kleine PET-flesjes centraal. Veel leesplezier!  

www.ermelo.nl

Statiegeld op kleine PET-flesjes en het project Schoon 
Belonen – gaat dat wel samen? 

Per 1 juli 2021 is statiegeld op kleine PET-flesjes ingevoerd. Wat betekent dat voor het project Schoon 

Belonen? Voorlopig niets, eerst maar eens beginnen.

Schoon Belonen is vanaf de start erg succesvol in 

Ermelo. Het project werd in 2016 landelijk geïntro-

duceerd en Ermelo was als actieve deelnemer al snel 

een voorbeeld voor andere gemeenten. Zo’n twintig 

sportclubs, scholen, kerken en maatschappelijke 

organisaties in Ermelo doen mee. Verantwoordelijk 

wethouder Van der Velden is daar blij mee. 

’In totaal zijn er vanaf het begin van project zo’n 1500 

grote zakken kleine PET-flesjes ingeleverd en 1150 

grote zakken blikjes. Omgerekend komt dat neer op 

circa 375.000 flesjes en circa 460.000 blikjes! Een bijna 

onvoorstelbare hoeveelheid. Naast een schone 

omgeving levert dit project een mooie financiële 

vergoeding op voor de deelnemende organisaties in 

Ermelo. Elke volle zak met ingezamelde blikjes of 

flesjes is 15 euro waard! Organisaties betalen daar 

activiteiten van die anders niet mogelijk zijn. Daar-

naast merken we dat door het project veel mensen 

zich verbazen over de enorme hoeveelheden aan 

flesjes en blikjes. Ze schrikken van het zwerfafval 

op straat en in de natuur en vertellen er over op 

verjaardagen en vergaderingen van de club. Voor 

sommige organisaties is dat een reden om ook aan-

dacht te besteden aan preventie. Door bijvoorbeeld 

het gebruik van een hervulbare fles te stimuleren. 

Een prima initiatief; zo blijft de omgeving schoon en 

worden grondstoffen bespaard. We zouden wel dom 

zijn om nu met het project te stoppen omdat statiegeld 

op kleine PET-flesje wordt ingevoerd. We weten nog 

helemaal niet welk effect dit heeft. Bovendien, vanaf 

2022 komt daar de invoering van statiegeld op blikjes 

nog bij. Schoon Belonen draait goed en komt zowel 

de leefbaarheid als de betrokkenheid van organisa-

ties bij onze mooie gemeente ten goede. We gaan dus 

eerst maar eens kijken hoe e.a. zich ontwikkeld voor 

we het kind met het badwater weggooien`, aldus de 

wethouder. ‘Schoon Belonen blijft voorlopig gewoon in 

de huidige vorm bestaan. Ik hoop dan ook dat we op de 

organisaties en vrijwilligers mogen blijven rekenen.’

https://www.ermelo.nl/
http://www.ermelo.nl


Statiegeld op kleine PET-flesjes - wat betekent dat voor 
uw organisatie?

www.ermelo.nl

Statiegeld op kleine PET-flesjes - 
waarom eigenlijk?

Sinds de jaren tachtig wordt er al statiegeld geheven 

op grote PET-flessen. Dat zijn er jaarlijks zo’n 600 

miljoen. Door de nieuwe statiegeldregeling komen 

daar zo’n 900 miljoen kleine PET-flesjes bij. De 

verwachting is dat hierdoor 90% van de PET-flessen, 

zowel klein als groot, straks wordt ingeleverd. Dat is 

de moeite waard want PET (PolyEtheenTereftalaat) 

kan prima worden gerecycled tot nieuw PET. Boven-

dien is de verwachting dat door statiegeld er minder 

flesjes in de natuur achterblijven. 

Het statiegeld voor grote PET-flessen (> 1 liter) 

bedraagt €0,25 en voor kleine PET-flessen (< 1 liter) 

is dat €0,15.

Waar kan je PET-flesjes inleveren?

Supermarkten, treinstations, bemande tankstations 

en groothandels zijn verplicht om lege PET-flesjes 

in te nemen en het betaalde statiegeld uit te keren. 

Daarnaast zijn er vrijwillige inzamelpunten zoals 

bijvoorbeeld (sport)verenigingen. Als vrijwillig 

inzamelpunt moet je aan bepaalde voorwaarden 

voldoen. Zo moeten er gemiddeld 30 flesjes per week 

worden ingenomen en de retourstroom moet schoon 

zijn. Voor vrijwillige locaties die een kleine stroom 

hebben is het dus de vraag of het zinvol is om 

statiegeldflesjes te gaan innemen. 

Heeft uw organisatie al nagedacht hoe om te gaan 

met statiegeld flesjes? Laat uzelf informeren en 

kijk op www.statiegeldnederland.nl

Blijft het project Schoon Belonen bestaan? 

JA! Schoon Belonen blijft in de huidige vorm bestaan. U kunt uw zak met blikjes of flesjes blijven inleveren bij Kamphorst 

BV en organisaties ontvangen 15 euro per volle zak. Vooral kleinere organisaties halen zo met Schoon Belonen de extra 

inkomsten binnen die zo welkom zijn en Ermelo wordt er schoner van. Bovendien: pas in 2022 wordt er statiegeld op 

blik ingevoerd. We gaan dus door op dezelfde manier en we hopen dan ook dat we op uw medewerking mogen blijven 

rekenen!  

Vanaf nu ook statiegeld op
kleine plastic fl esjes.

StatiegeldNederland.nl

Schapkaart 210 x 70 mm
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Willem Bijdevier -  Voetbalvereniging DVS, topscoorder 
van Schoon Belonen

Op een zonnige middag spraken we Willem Bijdevier bij voetbalvereniging DVS. Hij werkt als verenigingsmanager al 

een aantal jaar met veel plezier voor de club. DVS doet zo’n drie jaar mee aan Schoon Belonen, net als supporters-

vereniging Geel-Zwart. Hoe ziet hij de ontwikkelingen rond statiegeld? 

“Schoon belonen is een mooi project want het levert ons extra geld op en dat is altijd welkom. Ook voor de suppor-

tersvereniging want zij kunnen er extra activiteiten van organiseren”. Omdat de club veel mensen over de vloer krijgt, 

zamelen ze veel flesjes en blikjes in en zijn ze topscoorder in het project schoon belonen. “Eerlijk is eerlijk; wanneer 

er geen bijdrage tegenover zou staan, zou DVS niet zo fanatiek meedoen. Maar nu weten de jongens die op maandag 

de vuilniszakken naspeuren op plastic flesjes wel waar ze het voor doen! En dat motiveert”, aldus Willem. Voor DVS 

is invoering van statiegeld niet ingewikkeld. “Dat is een kwestie van rekenen. 15 cent per flesje is voor ons aantrek-

kelijk want er gaan heel wat flesjes doorheen. We hebben ons niet aangemeld als vrijwillig inleverpunt bij Statiegeld 

Nederland maar we geven de flesjes mee terug aan de leverancier. De leverancier betaalt ons vervolgens uit, ver-

gelijkbaar met glazen flesjes (horeca glas). Het is misschien wat meer sorteerwerk maar ik verwacht eigenlijk dat 

alles soepel verloopt”. Bezoekers krijgen dus geen statiegeld terug. Willem formuleert het als volgt: “Het is geen 

doen om statiegeld terug te geven. Wanneer bezoekers willen, mogen ze de flesjes natuurlijk meenemen en ergens 

anders inleveren. Maar ik verwacht zelf dat niet veel mensen dat zullen doen”. 

Of hij nog een tip heeft voor de andere deelnemers van schoon belonen? “Het is voor een grote club als DVS 

interessant om mee te doen met statiegeld. Aan Schoon Belonen doen veel kleinere organisaties mee die met 

minder volumes te maken hebben. Laat die vooral via Schoon Belonen blijven inzamelen”. 

www.ermelo.nl
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Wat wel: 
kleine PET-flesjes (tot 0.5 liter) en drankblikjes zoals 

waterflesjes, limonadeflesjes en blikjes frisdrank. 

Wat niet: 
soepblikken, blikken diervoer, grote PET flessen, 

plastic tasjes, frietbakjes, plastic verpakkingen en 

flacons (shampoofles, wasmiddel etc). 

Bonnie Wopereis  – met de complimenten van Firma Kamphorst 

Het afgelopen half jaar (van 17 okt 2020 – 30 april 2021) zijn er 131 grote zakken met kleine PET- flesjes door deel-

nemende organisaties naar Firma Kamphorst gebracht. Dat komt neer op zo’n 32.750 flesjes. Het aantal blikjes ligt 

in dezelfde periode nog iets hoger: daarvan zijn er 138 grote zakken ingezameld wat neerkomt op ruim 55.000 blikjes. 

Dat is veel wanneer je bedenkt dat de meeste organisaties dicht waren vanwege corona. 

Pret van PET

Van een zuivere stroom PET kan goed nieuw PET worden 

gemaakt. Belangrijke succesfactor in dit proces is dat het 

er schoon PET de fabriek in gaat. Bonnie Wopereis van 

Firma Kamphorst is verantwoordelijk hiervoor. Samen met 

zijn ploeg sorteert hij het aangeleverde materiaal. Hij wil 

een compliment maken aan de organisaties die meedoen 

aan Schoon Belonen. ‘Zagen we in het begin nog veel 

materiaal er tussen zitten dat we eruit moesten halen, 

nu is dat echt anders. En dat is fijn want veel sorteren 

betekent meer uren draaien en hogere afvoerkosten. 

Schoon aanleveren is cruciaal, daardoor blijft Schoon 

Belonen rendabel. Blijft u er op letten dat er schoon 

materiaal bij ons wordt afgeleverd? Dan blijven wij 

zorgen voor gerecyclede PET flesjes!.

Wat gebeurt er met de ingeleverde 
PET-flesjes binnen schoon belonen? 

Wat Schoon Belonen in Ermelo extra bijzonder maakt, is 

de lokale samenwerking. Na het sorteren bij Firma Kamp-

horst gaan de PET-flesjes naar het bedrijf Morssinkhof in 

Zeewolde. Daar worden alle flesjes vermalen en gewas-

sen. Dan worden etiketten van de flesjes geweekt en de 

doppen apart gehouden van het materiaal van de flesjes 

zelf. Dat gaat heel makkelijk, want PET zinkt en de rest 

drijft. Vervolgens worden de snippers PET gesmolten, af-

gekoeld en tot korrels verwerkt. Die korrels worden weer 

flesjes en dat betekent 100% recycling! In dit filmpje kunt 

u zien hoe recyclen van PET-flessen in zijn werk gaat.

Waarom mag in Ermelo plastic in de grijze 
container?

In sommige gemeenten wordt plastic apart ingezameld. 

In Ermelo is dat niet het geval. Daar mag plastic in de 

grijze container. Veel mensen vragen zich af waarom. 

Het antwoord is simpel. De afvalverwerker waar 

Ermelo een contract mee heeft, haalt het plastic achteraf 

uit het restafval. Bekijk in deze video hoe dat werkt. 

Van dat plastic worden nieuwe producten gemaakt zoals 

stofzuigers en verpakkingen van wasmiddel. Goed voor 

het milieu en voor u geen moeite.

https://www.ermelo.nl/
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Colofon

Kijk voor meer informatie op:

www.ermelo.supportervanschoon.nl

www.schoonbelonen.nl

Heeft u vragen, dan kunt 

u contact opnemen met 

Klaas Braamskamp, 

beleidsmedewerker milieu 

van de gemeente Ermelo:

T  (0341) 56 73 21 

E  k.braamskamp@ermelo.nl
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