Raadsvergadering: 23 jan 2018
Besluit:Aangenomen
Voor: HOP, CDA, CU, BB, SH,
SP, D66, LMJ, ND, TD
Tegen: VVD en PvdA

LIJST DEGREEF

MOTIE 01
datum ingekomen: 10 januari 2018
volgnummer:
14
status:
AANGENOMEN
registratienummer: E201801229
Onderwerp: aansluiting Statiegeldalliantie
De raad van de gemeente Heerhugowaard in vergadering bijeen op 15 januari 2018,
behandelend agendapunt
Constaterende dat:
-

-

-

-

PET flessen en blikjes een substantieel deel uitmaken van zwerfafval,
Zwerfafval een hardnekkig probleem en een bedreiging voor flora en fauna is, niet
alleen in Heerhugowaard, maar ook landelijk en zelfs wereldwijd,
Uit een honderd dagen onderzoek dat door dhr. Groot (‘de Zwerfinator’) in de
gemeente Purmerend is gebleken dat 56% van alle verpakkingen in het zwerfafval
bestaat uit drankverpakkingen (inclusief glaswerk) en dit qua volume de helft van het
zwerfafval vertegenwoordigt,
Op 31 augustus 2017 het rapport ‘Kosten en Effecten van statiegeld op kleine flesjes
en blikjes’ aan de Tweede Kamer is gestuurd en dat in dit rapport duidelijk wordt
gemaakt dat statiegeld een effectieve en grote bijdrage levert aan de bestrijding van
‘plastic soep’ en zwerfafval,
De Tweede Kamer dit rapport behandelt in het Algemeen Overleg Circulaire
Economie eind februari 2018,
Eind november 2017 een Statiegeldalliantie (https://statiegeldalliantie.org/) is gestart,
welke invoering van statiegeld op PET flessen en blikjes nastreeft,
Onderzoeksbureau CE Delft heeft berekend dat invoering van statiegeld op PET
flessen en blikjes 70% tot 90% afname in zwerfafval bewerkstelligt,
Ondanks de mogelijk wat hogere kosten van het statiegeldsysteem, is HVC vanwege
de positieve effecten wel een voorstander voor deze verbreding (bron: notulen
Algemene Vergadering HVC van 14-12-2017),
Via het statiegeldsysteem het restafval van hogere kwaliteit is en daardoor met een
hogere opbrengst gerecycled kan worden.

Overwegende dat:
Statiegeld een directe uitwerking van het principe ‘de vervuiler betaalt’ is, door
ingeleverd afval geen geld te laten kosten en zwerfafval wel,

-

Vermindering van zwerfafval tot lagere opruimkosten voor de gemeente
Heerhugowaard leidt,
Vermindering van afval past in gemeentelijke doelstelling van het
grondstoffenbeleidsplan 2018-2021,
Een brede maatschappelijke steun vanuit het hele land kan bijdragen aan de
besluitvorming in de Tweede Kamer.

Spreekt uit:
Dat de gemeente Heerhugowaard zich aansluit tot de Statiegeldalliantie en daarmee
een signaal afgeeft om zwerfafval van PET flesjes en blikjes tegen te gaan.
Verzoekt het College:
1. Namens de gemeente Heerhugowaard haar steun uit te spreken voor de
Statiegeldalliantie en zich, na afloop van deze raadsvergadering, bij deze organisatie
aan te sluiten.
En gaat over tot de orde van de dag,
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