
 
 

Motie (r.v.o. artikel 29) 
 

De raad van de gemeente Midden-Groningen, in vergadering bijeen op  

25 januari 2018 

 

 

Constateert dat: 

- PET flessen en blikjes een substantieel deel uitmaken van zwerfafval; 

- onderzoeksbureau CE Delft becijferde dat invoering van statiegeld op PET 

flessen en blikjes 70% tot 90% afname van hun aandeel in zwerfafval 

bewerkstelligt; 

- via een statiegeldsysteem teruggehaald restafval van hogere kwaliteit is en 

daardoor met hogere opbrengst gerecycled kan worden; 

- Zwerfafval een hardnekkig probleem is en dit een bedreiging vormt voor het 

milieu, dieren en mensen, niet alleen in Midden-Groningen, maar landelijk en 

zelfs wereldwijd; 

- Op 31 augustus 2017 de toenmalige staatssecretaris het rapport ‘Kosten en 

effecten van statiegeld op kleine flesjes en blikjes’ aan de Tweede Kamer 

stuurde en dat dit rapport duidelijk maakt dat statiegeld een effectieve en grote 

bijdrage levert aan de bestrijding van de ‘plastic soep’ en zwerfafval; 

- Op 25 november 2017 een Statiegeldalliantie (https://statiegeldalliantie.org/) is 

gestart, waarin organisaties uit Nederland en België de handen ineenslaan voor 

uitbreiding van statiegeld. Het gaat om consumenten- en milieuorganisaties, 

vakbonden, bedrijven en burgerinitiatieven. Door zich aan te sluiten bij de 

alliantie vragen zij hun regeringen om statiegeld op alle PET-flessen en blikjes 

in te voeren. 

- De Tweede Kamer in februari 2018 het rapport ‘Kosten en effecten van 

statiegeld op kleine flesjes en blikjes’ behandelt in het Algemeen Overleg 

Circulaire Economie (zie: Commissievergadering Circulaire Economie). 

 

Overwegende dat: 

- statiegeld een directe uitwerking geeft aan het principe “de vervuiler betaalt" 

door ingeleverd afval geen geld te laten kosten, en zwerfafval wel; 

- vermindering van zwerfafval leidt tot lagere kosten voor de gemeente in 

opruimen; 

- Landen als Duitsland, Noorwegen en Denemarken al een statiegeldsysteem 

hebben voor kleine flessen en blikjes, met als gevolg dat het aandeel van flesjes 

en blikjes in het zwerfafval sterk is verminderd; 

- Meer recycling van PET en blik de grote ambities op het gebied van de 

circulaire economie beter mogelijk maken en door efficiënt gebruik van 

grondstoffen minder CO2 wordt uitgestoten en minder afval wordt verbrand; 



- De gemeente Midden-Groningen zich kan aansluiten bij de Statiegeldalliantie 

en daarmee een belangrijk signaal geeft aan de Tweede Kamer. 

 

Verzoekt het college: 

- namens de Gemeente Midden-Groningen steun uit te spreken voor de 

Statiegeld-alliantie door zich hierbij aan te sluiten. 

 

 

En gaat over tot de orde van de dag, 

 

 

Midden-Groningen, 25-01-2018 

 

 

Ondertekend door, 

 

SP             PvdA    GroenLinks 

M. Feenstra-Jansen   T.J.van der Veen  M.E. Bosman 
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M.E. Bos-Carabain   A.P.A. van der Burg-Versteeg 
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M.T. Metscher 

 


