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Aan de gemeenteraad 
 
Voorstel 
- In te stemmen met bijgaande motie 
 
Toelichting 
 
Als regel acht de gemeente het niet wenselijk om zich uit te spreken over het te voeren 
beleid van hogere overheden. De fractie ChristenUnie-SGP onderschrijft dit uitgangspunt, 
maar is van mening dat er nu een goede reden is om hiervan af te wijken.  
Mede door de bezuinigingen van het Rijk komt de bijdrage aan het Afvalfonds te vervallen. 
Dit heeft tot gevolg dat de kosten voor het opruimen van zwerfvuil in sterkere mate voor 
rekening van de gemeente komen. Daar deze hogere kosten doorberekend worden in de 
kostendekkende afvalstoffenheffing dreigt de afvalstoffenheffing voor de burger hoger uit te 
vallen. Onze fractie vindt dit een ongewenste ontwikkeling en wil hier iets aan doen. 
 
Daarbij denken wij aan de volgende mogelijkheid: op 7 maart a.s. zal de Tweede Kamer 
vergaderen over afvalstromen, waaronder het statiegeldsysteem zoals dat nu van toepassing 
is op de meeste grote frisdrankflessen. Een uitbreiding van het statiegeldsysteem naar kleine 
flesjes en blikjes lijkt een adequaat middel om zwerfvuil tegen te gaan en onze fractie acht dit 
dan ook zeer gewenst.  
 
Hiervoor hebben wij bijgevoegde motie opgesteld om het college te verzoeken een dringend 
beroep te doen op het Kabinet en de fracties van de Tweede Kamer om al het mogelijke te 
doen om een uitbreiding van het statiegeldsysteem met kleine plastic flesjes en blikjes 
mogelijk te maken. Een verdere toelichting op de motie is in de motie opgenomen. 
 
 
Maarssen, 7 februari 2012 
 
De fractie ChristenUnie-SGP 
 
Jan Boogerd         Wim van den Bosch 
 



 
 

MOTIE 
 
ONDERWERP: uitbreiding statiegeldregeling  
 
De raad van de gemeente Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op 28 februari 2012 
 
CONSTATERENDE DAT: 
- op 7 maart 2012 de Tweede Kamer zal vergaderen over afvalstromen, waaronder 

het statiegeldsysteem zoals dat nu van toepassing is op de meeste grote frisdrankflessen. 
 
OVERWEGENDE DAT: 
- de kosten van opruimen van zwerfvuil, mede door de bezuinigingen van het Rijk (bijdrage aan het 

Afvalfonds komt te vervallen), meer en meer  voor rekening van de gemeenten komen; 
- hierdoor de afvalstoffenheffing voor burgers hoger dreigt te worden en dat dit een ongewenste 

ontwikkeling is;  
- uitbreiding van het statiegeldsysteem naar kleine flesjes en blikjes als middel om zwerfvuil tegen 

te gaan dan ook zeer gewenst is;  
 
VERZOEKT HET COLLEGE: 
- een dringend beroep te doen op het Kabinet en de fracties van de Tweede Kamer om al het 

mogelijke te doen om een uitbreiding van het statiegeldsysteem met kleine plastic flesjes en 
blikjes mogelijk te maken. 

 
En gaat over tot de orde van de dag, 
 
Fractie ChristenUnie-SGP 
 
J.W. Boogerd 
 
 
TOELICHTING: 
• Het statiegeld zoals dat tot nu toe geldt voor de meeste grote plastic flessen is een uitstekende 

manier om zoveel mogelijk materiaal retour te krijgen (meer dan 95%). 
• Per jaar worden in ons land 3,1 miljard (!) grote en kleine plastic flessen en blikjes geproduceerd. 

Met name de kleine plastic flesjes en blikjes worden in bermen en langs wegen teruggevonden. 
Het is buitengewoon hinderlijk en slecht voor het milieu. Veel inwoners ergeren zich aan 
zwerfvuil.  

• De gemeente draait op voor de kosten, die gemaakt worden voor het opruimen van zwerfvuil. 
Deze kosten worden vervolgens weer verrekend in de afvalstoffenheffing die burgers moeten 
betalen. Wij stellen dan ook voor om het statiegeldsysteem uit te breiden, teneinde stijging van 
lasten voor de burger te voorkomen.  

• De bestaande emballageapparatuur is geschikt om ook kleine flesjes en blikjes te verwerken. 
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