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Leden vaste Kamercommissie Infrastructuur en
Waterstaat

Weert, 17 november 2Ot7

Onderwerp : Statiegeld op kleine flesjes en blikjes

Beste meneer, mevrouw,

Op 13 december a.s. tijdens het Algemeen Overleg Circulaire Economie is statiegeld op
kleine flesjes en blikjes onder twee agendapunten opgevoerd.

o Uitvoering petitiemotie Plastic Soup Surfer (met als antwoord van de regering kst
28694-t34 van 23 mei 2017)

. Onderzoek statiegeld kleine flesjes en blikjes (met als antwoord van de regering
kst 30872-211 van 31 augustus 2OI7)

Constaterende dat:
. oP 14 februari 2017 haast kamerbreed adhesie werd betuigd aan de petitie van

55.000 Nederlanders die zich uitspraken voor statiegeld op kleine flesjes. onder de adhesie betuigers zich ook de huidige staatssecretaris bevond alsmede
enkele nu nog in de commissie I en W zittende Kamerleden

. dat de toenmalige staatssecretaris op 23 mei op die petitie per brief aan de kamer
antwoordde "Ik verwacht eind 2017 een onderbouwde uitspraak te kunnen doen
over de haalbaarheid van de (ook door haar gedeelde) ambitie" (zwerfafval terug
te dringen).

. dat de in de brief van 23 mei opgesomde relevante onderzoekingen inmiddels
allemaal zijn uitgevoerd en beschikbaar zijn.

. dat op 31 augustus de toenmalige staatssecretaris het rapport "Kosten en Effecten
van Statiegeld Op Kleine Flesjes en Blikjes" aan de kamer toestuurde.o dat dat rapport duidelijk maakt dat statiegeld een effectieve en grote bijdrage
levert aan de bestrijding van de plastic soup en het zwerfafual.

¡ dat de staatssecretaris in haar aanbiedingsbrief bij dat rapport, ten opzichte van
haar eerdere brief van 23 mei, een terugtrekkende en vertragende beweging
maakte door aan te kondigen dat ze het rapport zou betrekken bij de eind 2017
aan de kamer mee te delen stappen die gemaakt zullen gaan worden rondom de
evaluatie van het Raamakkoord Verpakkingen. Dit ondanks de voor statiegeld
positieve uitkomsten van het rapport en de eerdere adhesie aan de petitie van de
Plastic Soup Surfer.

. dat de staatssecretaris statiegeld dus koppelt aan het onderhandelingsresultaat
over het Raamakkoord.

o dat ze de brede adhesie aan de petitie van de Plastic Soup Surfer op losse
schroeven zet en statiegeld inzet als uitruilobject.

Overwegende dat:
. zwerfvuil bestrijding de hoogste prioriteit heeft binnen gemeenten
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. plast¡c soup onmiskenbaar een mondiaal probleem is met absolute prioriteit.

. studie uitwijst dat invoering van statiegeld onomstreden een effectief middel is.

. dat de statiegelddiscussie al meer dan een decennium duurt.

. dat er talloze rapporten reeds over verschenen zijn waaronder de meest recente
die door de staatssecrctaris zelf aangekondigd zijn als cruciaal voor de finale
beslissing

. dat de voormalige staatssecretaris liet optekenen dat op het onderwerp statiegeld
het nieuwe kabinet en de nieuwe Tweede Kamer, gegeven het voorwerk, per
ommegaande zou kunnen besluiten.

. binnen het verpakkingen dossier geen doelen herkenbaar zijn die een uitruil
rechtvaardigen van het maatschappelijk belang van zwerfuuilbestrijding en Plastic
Soup bestrijding

¡ de gemeenteraad van Weert in vergadering bijeen op 15 november jl. een motie
heeft aangenomen om het onderhavige bij U te bepleiten; waaraan wij graag
uitvoering geven

Roept u, en uw medeleden van de vaste Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat, op
om U in te spannen (zo nodig per motie) om de staatssecretaris van Infrastructuur en
Waterstaat in het Algemeen Overleg op 13 december a.s. te bewegen om op zo kort
mogelijke termijn een voorstel te doen gericht op invoering van statiegeld op kleine flesjes
en blikjes.

Met vriendel ijke groet,
burgemeester en wethouders,

Brinkman
secretaris

Bijlage(n) : motie gemeenteraad Weert


