gee
hyjereigster

Geregistreerd onder nr: 06371176037

Zoetermeer 29 januari 2018
Betreft: statiegeld op kleine plastic flesjes en blikje.
Geachte fractievoorzitters,
Zoals u hoogstwaarschijnlijk wel in de landelijke pers hebt gelezen, wordt de roep om het statiegeldsysteem uit te breiden naar kleine plastic flesjes en (bier)blikjes steeds sterker. Een groeiend aantal
Nederlandse en Vlaamse gemeenten heeft zich daarom aangesloten bij Recycling Netwerk, een
zelfstandige milieuorganisatie die milieuorganisaties en gemeenten verbindt rond het thema grondstoffen
en daarbij streeft naar een beperking van milieuschade in de cyclus van grondstofwinning tot
afvalverwerking. In dat kader richt Recycling Netwerk zich onder meer op een uitbreiding van het
statiegeld naar kleine plastic flesjes en blikjes. Uit een recente navraag bij Recycling Netwerk bleek dat
zich momenteel meer dan 50 Nederlandse gemeenten bij deze organisatie hebben aangesloten; helaas
leerde deze navraag ook dat Zoetermeer zich nog niet heeft aangesloten. Terwijl Zoetermeer
duurzaamheid en groen toch hoog in het vaandel heeft staan! Wij, de leden van de werkgroep Kerk en
milieu van de Regenboogkerk uit Rokkeveen, verzoeken u daarom er alsnog voor te zorgen dat
Zoetermeer zich ook aansluit en zo het draagvlak voor bedoelde uitbreiding van het statiegeld versterkt.
Tevens verzoeken wij B en W om bij gelegenheid dit standpunt in het overleg tussen Rijk en gemeenten
en binnen de VNG uit te dragen.
Er zijn meerdere redenen voor bovengenoemde uitbreiding. Allereerst is er een “emotionele” reden:
zwerfvuil in de vorm van blikjes en plastic flesjes staat met hondenpoep hoog op de lijst van ergernissen
van de burger. Een schone omgeving wordt als prettiger en veiliger ervaren en zwerfvuil trekt
(meer)zwerfvuil aan.
Er zijn ook meerdere meer “materiele” redenen. Statiegeld blijkt te werken. Van de bierflesjes met
statiegeld komt 90% terug en van de grote plastic flessen zelfs 95%. Uit onderzoek onder meer in
Duitsland en Noorwegen blijkt dat statiegeld op blikjes en plastic flesjes er toe leidt dat daar tot 90%
terug komt. Statiegeld leidt zo tot:
- Minder zwerfafval. Kleine plastic flesjes en blikjes vormen nu 40% van de hoeveelheid zwerfafval. Plastic
vergaat niet maar “verkruimelt” tot microplastic dat schadelijk is voor het leven in bodem, binnenwater
en oceanen (de beruchte plastic soep).
-Minder dierenleed en dierensterfte: koeien, schapen en herten, vissen, zeevogels worden ziek of
sterven als stukjes blik of plastic in hun voedsel belanden of als voedsel worden aangezien. En met die vis
belandt de microplastic weer op “ons” bord.
- Minder schoonmaakkosten van openbare ruimten. De kosten van het opruimen van zwerfafval worden
geschat op jaarlijks 250 miljoen euro waarvan 200 miljoen voor rekening van de gemeenten komt. Het
aandeel van blikjes en kleine plastic flesjes daarin is ongeveer € 80 miljoen.
- Gedragsverandering. Allerlei bewustwordingscampagnes tegen het zwerfafval als Plastic Heroes kosten
tijd en geld maar straten, pleinen, stranden, bermen blijven vol blikjes en plastic flesjes liggen. Mensen
het statiegeld terug geven blijkt beter te helpen dan wel te stimuleren om de rommel van anderen op te
ruimen.

- Betere recycling en daarmee lager grondstoffengebruik. Statiegeld leidt, zoals eerder is opgemerkt, tot
hoge recycling percentages en tot een schonere en al geselecteerde instroom dat hergebruik van de
gebruikte grondstoffen of de flesjes zelf gemakkelijker maakt met als gevolg besparing van grondstoffen
wat weer past in de circulaire economie die de overheid voorstaat..
- Een bijdrage aan klimaatdoelstellingen. Hergebruik leidt tot klimaatwinst omdat er dan minder CO2
wordt uitgestoten dan bij het verbranden van oude plastic flesjes en blikjes en het vervolgens weer
ontginnen en tot product verwerken van nieuwe en steeds schaarser wordende grondstoffen. Met name
de CO2 afdruk van aluminium is hoog.
Er zijn dus de nodige redenen voor een uitbreiding van het statiegeld tot kleine plasticflesjes en
drankblikjes. Dit kost geld maar hier staan, zoals hierboven is aangegeven, ook baten tegenover waarbij
de kosten van de overheid/de belastingbetaler worden verschoven naar de sector die er ook aan verdient.
Kortom: de (mede)vervuilers gaan betalen voor de consequenties van hun producten en er wordt een
eind gemaakt aan (voorzichtig uitgedrukt) een jarenlang wegkijken en wegpraten.
Wij doen nogmaals een dringend beroep op B en W en Raad om de gemeente toe te laten treden tot het
Recycling Netwerk De tijd is rijp! In het bastion van de sector komen nu ook de eerste scheuren want de
Aldi lijkt geen bezwaar meer te hebben tegen deze uitbreiding van het statiegeldsysteem, de steun voor
het Netwerk groeit en de positieve publieke opinie is al langer positief.
Voor verdere informatie verwijs ik u naar de website van het Recycling Netwerk:
www.recyclingnetwerk.org
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