Motie: Statiegeldalliantie
De Motie wordt ingediend door: CDA Gemert – Bakel

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,
Verzoek om de volgende motie voor behandeling aan de raad voor te leggen:

“De raad van de gemeente Gemert-Bakel”;
In vergadering bijeen op 1 februari 2018.

Constaterende dat:
- zwerfafval een bedreiging vormt voor het milieu, dieren en mensen, niet alleen in
Gemert-Bakel, maar landelijk en zelfs wereldwijd;
- het opruimen van zwerfafval die bedreiging slechts tijdelijk en plaatselijk vermindert,
waar voorkomen van zwerfafval veel effectiever is;
- uit eigen opruimacties blijkt, dat zwerfafval voor een groot deel uit blikjes en kleine
drinkflessen bestaat;
- invoering van statiegeld helpt voorkomen dat deze bij het zwerfafval terecht komen,
zoals blijkt uit het rapport 'Kosten en effecten van statiegeld op kleine flesjes en blikjes'
dat de toenmalige staatssecretaris op 31 augustus 2017 aan de Tweede Kamer stuurde
- in november 2017 een Statiegeldalliantie (https://statiegeldalliantie.org/) is gestart,
waarin milieuorganisaties, verenigingen, lokale overheden, bedrijven en
burgerinitiatieven uit Nederland en België zich verenigen in de strijd tegen zwerfafval en
bij de regering aandringen op de invoering van statiegeld op alle PET-flessen en blikjes;
- de Tweede Kamer het rapport 'Kosten en effecten van statiegeld op kleine flesjes en
blikjes' op 13 december j.l. zou behandelen in het Algemeen Overleg Circulaire
Economie, maar dit is uitgesteld en nu voor deze maand op de rol staat

Overwegende dat:
- in landen als Duitsland, Noorwegen en Denemarken is gebleken dat invoering van een
statiegeldsysteem voor kleine flessen en blikjes het aandeel daarvan in het zwerfafval
sterk heeft verminderd;

- door gerichte inzameling van PET en blik, deze optimaal gerecycled kunnen worden,
waardoor minder nieuwe grondstoffen worden verbruikt, minder afval wordt verbrand en
minder CO2 wordt uitgestoten;
- een afname van zwerfafval bijdraagt aan een KERNgezond Gemert-Bakel, het niet
alleen onze flora en fauna ten goede komt, maar ook leidt tot kostenbesparing voor de
gemeente en dus onze burgers;
- de gemeente Gemert-Bakel zich gecommitteerd heeft aan het duurzaam verbinden van
mens, ruimte en middelen, vastgelegd in haar Structuurvisie+ ;
- samen sterk maakt. Hoe groter de statiegeldalliantie, hoe sterker het signaal richting
Tweede Kamer, om haar ervan te doordringen dat invoering van statiegeld op PET en
blik noodzakelijk is en besluitvorming hierover niet langer mag worden uitgesteld.

Roept het college op om:
De gemeente Gemert-Bakel aan te laten sluiten bij de Statiegeldalliantie.
En gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening door de indiener(s) van de motie,
CDA Gemert-Bakel
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