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Onderwerp: 

Stand van zaken uitvoering geven aan de Motie "Woerden is voor Statiegeld op kleine flesjes en blikjes" 

Kennisnemen van: 

De gemeente Woerden heeft zich, naar aanleiding van de motie daarover, van harte aangesloten bij de 
statiegeldalliantie. 

Inleiding: 

Tijdens de vergadering van uw raad op 30 november 2017 heeft u de motie "Woerden is voor statiegeld op 
kleine flesjes en blikjes" aangenomen (M-065 op de langetermijnagenda). Het college heeft de motie ten 
uitvoer gebracht door zich aan te sluiten bij de statiegeldalliantie. 

Kernboodschap: 

De statiegeldalliantie vraagt organisaties zich aan te sluiten en zich te scharen achter de doelstelling 
statiegeld in te voeren op kleine flesjes en blikjes. Dit als: 

een structurele oplossing voor de vervuiling van straten, bermen, stranden en zeeën door plastic 
flessen en blikjes; 
een eerlijke oplossing voor zwerfafval door de kosten ervan weg te halen bij de burgers en lokale 
overheden en het verpakkende bedrijfsleven ervoor verantwoordelijk te maken; 
een écht duurzaam, circulair model voor het beheer van grondstoffen. 

Namens al deze organisaties roepen zij de regering op om structurele en eerlijke oplossingen door te 
voeren in de vorm van statiegeld op alle PET-flessen en blikjes. Dit doen ze in België en in 
Nederland. Recycling Netwerk Benelux nam het initiatief voor de Statiegeldalliantie. De gemeente Woerden 
heeft zich hier ook bij aangesloten. Inmiddels hebben zich 47 Vlaamse en Nederlandse organisaties, 
verenigingen, gemeenten en bedrijven aangesloten bij de statiegeldalliantie, zoals bijvoorbeeld de Stichting 
Noordzee, Stichting Natuur Ã Milieu, de Plastic Soup Surfer en o.a. de gemeenten Amsterdam, Utrecht, 
Breda, Purmerend, Hengelo, Waterland en nu dus Woerden. 

Op de site van de alliantie staat namens de gemeente Woerden de volgende motivering: 

"Hoe meer afval er gescheiden wordt, hoe beter. Als het afval meteen bij het inleveren goed wordt 
geselecteerd op materiaalsoort maakt dit hergebruik veel makkelijker. De gemeente Woerden maakt zich 
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sterk voor een circulaire economie en statiegeld is een onmisbare schakel hierin. Ook is het voor een 
schone stad belangrijk zwerfafval te voorkomen. En statiegeld invoeren werkt dan! Het voorkomt dat afval 
terecht komt waar het niet thuis hoort en schadelijk is, zoals de zee. Het invoeren van statiegeld op blikjes 
en flessen is een onmisbare stap naar het verminderen van (rest)afval en een schonere aarde." 

Mede namens de gemeente Woerden nemen ook de VNG en de NVRD statiegeld mee in hun lobby naar 
het rijk als een belangrijke maatregel om zwerfafval te voorkomen. 

De hoorzitting hierover in de tweede kamer is overigens uitgesteld naar februari. 

Financiën: 

Geen financiële consequenties. 

Vervolg: 

We wachten de uitkomst van de hoorzitting af. 

Bijlagen: 

Geen 

De secretaris 

drs. M.H.J. van Kr I oer 
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