Motie D66
Gesteund door GroenLinks
De raad van de gemeente Purmerend, in openbare vergadering bijeen op 30 november
2017,
Constateert dat:
- Zwerfafval een hardnekkig probleem is en een bedreiging is voor het milieu, voor
dieren en mensen, niet alleen in Purmerend, maar landelijk en zelfs wereldwijd;
- Uit een honderd dagen durend onderzoek door Dirk Groot (‘de Zwerfinator’) is
gebleken dat in gewicht gemeten in Purmerend 56% van alle verpakkingen in het
zwerfafval bestaat uit drankverpakkingen (inclusief glaswerk) en dat dit qua volume
de helft van het zwerfafval vertegenwoordigt;
- Openbare prullenbakken voor een groot deel zijn gevuld met blikjes en flesjes,
waardoor deze prullenbakken snel vol zijn, wat beheerkosten voor de gemeente met
zich meebrengt;
- 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;
- De Tweede Kamer dit rapport behandelt in het Algemeen Overleg Circulaire
Economie op 13 december 2017 (zie:
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?
id=2017A00645);
- 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.
Overweegt dat:
- 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 aluminium de grote ambities op het gebied van de
circulaire economie mogelijk maken en door efficiënt gebruik van grondstoffen minder
CO2 wordt uitgestoten en minder afval wordt verbrand;
- De gemeente Purmerend zich kan aansluiten bij de Statiegeldalliantie, waarmee de
gemeente laat zien voorstander te zijn van het uitbreiden van statiegeld naar kleine
flesjes en blikjes en zo een belangrijk signaal geeft aan de Tweede Kamer.
Verzoekt het college:
De gemeente Purmerend aan te laten sluiten bij de Statiegeldalliantie.
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