
Motie Statiegeldalliantie 
 
In maart wordt er in de Tweede Kamer  
gesproken over het heffen van statiegeld  
op kleine flesjes en blikjes. 
 
Met het heffen van statiegeld  
op kleine flesjes en blikjes  
neemt de hoeveelheid zwerfafval  
met 70 tot 90 procent af,  
zon becijferde onderzoeksbureau CE Delft eerder.  
 
De levensmiddelenindustrie en de supermarkten  
noemen dat onderzoek onbetrouwbaar  
en zien (op Aldi en Lidl na)  
meer in vrijwillige inzameling. 
 
Wij kunnen vanuit Helmond  
aan de Tweede Kamer laten weten  
dat we de uitbreiding van het statiegeld-systeem  
graag willen. 
 
Steeds meer Nederlandse gemeenten  
sluiten zich aan  
bij de statiegeldalliantie van Recycling Netwerk Benelux.  
Het initiatief is in het leven geroepen  
om het heffen van statiegeld uit te breiden  
naar kleine plastic flessen en blikjes. 
 
De statiegeldalliantie 
startte afgelopen november met 21 leden.  
In een paar maanden 
is het aantal aangesloten organisaties  
en gemeenten in Nederland en België  
fors opgelopen.  
Een week of 3 geleden waren het er al 101.  
Inmiddels zullen het er al veel meer zijn. 
Daar zitten veel Nederlandse gemeenten bij. 
 
Een paar jaar geleden  
heb ik in deze raad een pleidooi gehouden  
om zwerfafval tijdig op te ruimen. 
Zwerfafval geeft problemen  
in de zin van een rommelig aanzien 
en wekt daardoor associaties met verloedering. 



Zwerfafval is bovendien  
schadelijk voor de fauna.  
Dieren kunnen ernstige verminkingen oplopen  
en zelfs sterven  
door te eten van zwerfafval  
of verstrikt te raken in met name plastics. 
 
Blikjes en kleine plastic flesjes  
vormen een groeiend aandeel in het zwerfafval. 
 
En dan heb ik het nog niet eens  
over het enorme probleem van de pastic-soep  
in onze zeeën en oceanen. 
 
En zelfs al worden blikjes en flesjes  
in vuilnisbakken gegooid,  
zolang het niet als gescheiden afval ingezameld wordt,  
en recyclen dus niet mogelijk  
of bijna onmogelijk is,  
dan vormt deze afvalstroom  
een probleem voor ons milieu  
in de afvalbergen en vuilverbrandingsinstallaties. 
 
Laten we met een klein gebaar  
een bijdrage leveren  
aan in elk geval het verminderen  
van het probleem van blikjes en kleine plastic flesjes. 
Laten we ons  
als gemeente Helmond  
aansluiten bij de statiegeldalliantie! 
 
Mede namens de fracties van de SP,  
Helmond Aktief, het CDA, 
Plan! D66 en GroenLinks 
een motie in die daartoe oproept. 
 


