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Geachte raadsleden,
Tijdens de besluitvormende raadsvergadering op 6 februari 2018 hebben de fracties
van Groenlinks, AWB, ZW14 en LW een motie ingediend inzake de Statiegeldalliantie,
Deze motie is unaniem door u aangenomen. Met de "Motie aansluiten
statiegeldalliantie" roept u ons op om steun uit te spreken voor de
Statiegeldalliantie door als gemeente Waalre hierbij aan te sluiten. Met
voorliggende raadsinformatiebrief informeren wij u over de wijze waarop wij
uitvoering hebben gegeven aan uw motie.
De Statiegeldalliantie
Maatschappelijke organisaties, lokale overheden, burgerinitiatieven, bedrijven en
milieuorganisaties verenigen zich sinds oktober 2OI7 in de Statiegeldalliantie om
een gezamenlijk signaal af te geven richting de Nederlandse (en Belgische)
regeringen voor statiegeld op blikjes en plastic flessen.
De Statiegeldalliantie vraagt daarom concreet aan de Nederlandse regering om het
statiegeldsysteem in 2018 uit te breiden tot blikjes en alle grote én kleine PETflessen in Nederland.
Met het uitbreiden van het huidige statiegeldsysteem met blikjes en kleine PETflessen in Nederland willen de partners van de Statiegeldalliantiel:
. een structurele oplossing voor de vervuiling van straten, bermen, stranden
en zeeën door plastic flessen en blikjes;
. een eerlijke oplossing voor zwerfafval door de kosten ervan weg te halen bij
de burgers en lokale overheden en het verpakkende bedrijfsleven ervoor
verantwoordelijk te maken;
. een écht duurzaam, circulair model voor het beheer van grondstoffen.

t https://statiegeldallianti e.ore/2018/O2/de-partners-van-de-statiegeldalliantie-willen/
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Inmiddels hebben ruim 200 Vlaamse en Nederlandse instanties zich aangesloten bij
de Statiegeldalliantie.

Van afval naar grondstof
De gemeente Waalre streeft naar een samenleving zonder afual. In de afgelopen
jaren is in lijn met nationaal beleid het traject Van Afval Naar Grondstof (VANG)
binnen Waalre ingezet. Naast de verduurzaming van de huisvuilinzameling en verwerking, draagt een vermindering van de hoeveelheid zwerfafval in onze
gemeente substantieel bij aan onze ambities om Waalre schoner, leefbaarder en
duurzamer te maken. Dç ambitie van Statiegeldalliantie past naadloos in dit
igþçrfi{elatrr{fi¡ke aanvulling op onze lokale inspanningen om zwerfafval
,i,;,.stfgyen,en
' tot een minimum te reduceren.
Wij onderschrijven uw oproep daarom van harte om steun te betuigen aan de
Statiegeldalliantie en hebben ons op 27 februari 2018 namens de gemeente Waalre
aangesloten bij de Statiegeldalliantie.
Gesprekstafel d uurzaamheid
Als trekker van de bestuurlijke Gesprekstafel duurzaamheid hebben wij op 8
februari 2018 tijdens een speciale editie van de Gesprekstafel over afval, alle
gemeenten in Zuidoost Brabant opgeroepen om zich voor 1 maart 2018 (of zo snel
als mogelijk na deze datum) aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie. Om onze
oproep richting de rijksoverheid kracht bij te zetten, is met de verantwoordelijke
portefeu illehouders tijdens deze Gesprekstafel afgesproken een gezamenlijke brief
naar de Statiegeldalliantie te sturen, waarin de deelnemende gemeenten hun steun
betuigen aan dit goede initiatief. Vier regiogemeenten hebben reeds te kennen
gegeven dat zij recentelijk aangesloten zijn c.q. aan zullen sluiten bij de
Statiegeldalliantie.

Wij vertrouwen er op u voldoende te hebben geinformeerd.
Hoogachtend,
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