Motie Statiegeldalliantie
De raad van de gemeente Oosterhout, in vergadering bijeen op 23 januari 2018,
constaterende dat:
●
●
●

Zwerfafval een probleem is in de meeste wijken en kerkdorpen in de gemeente
Oosterhout;
Zwerfafval op langere termijn zelfs een bedreiging vormt voor het milieu, mensen en
dieren. Niet alleen in Oosterhout, maar wereldwijd;
Uit het rapport 'Kosten en effecten van statiegeld op kleine flesjes en blikjes' dat namens
de rijksoverheid is opgesteld, blijkt dat statiegeld een effectieve bijdrage levert aan het
verminderen van zwerfafval en uiteindelijk zelfs aan de ‘plastic soep’,

overwegende dat:
●

●
●
●
●

Landen als Duitsland, Denemarken en Noorwegen al een statiegeldsysteem hebben voor
kleine flessen en blikjes, met als gevolg dat de hoeveelheid zwerfafval in deze landen
sterk is afgenomen;
Hieruit duidelijk wordt dat een gedragsverandering vaak pas gemaakt wordt als hier een
concrete stimulans voor is;
Met het invoeren van statiegeld op kleine flesjes en blikjes niet alleen de netheid van de
Oosterhoutse leefomgeving verbetert, maar op langere termijn ook het milieu wereldwijd;
Door meer recycling van blik en plastic ook de ambities van zowel Oosterhout als de
rijksoverheid op het gebied van minder CO2-uitstoot beter mogelijk worden;
Het aansluiten van zoveel mogelijk gemeenten bij de Statiegeldalliantie een sterk signaal
geeft aan de Tweede Kamer,

verzoekt het college om:
●

De gemeente Oosterhout aan te laten sluiten bij de Statiegeldalliantie,

en gaat over tot de orde van de dag.
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Toelichting:
Op 25 november 2017 hebben verschillende organisaties uit Nederland en België de
Statiegeldalliantie opgericht. Hierin slaan consumenten- en milieuorganisaties, vakbonden,
bedrijven, burgerinitiatieven maar ook gemeenten de handen ineen om de heffing van
statiegeld uit te breiden naar blikjes en kleine flessen. De Tweede Kamer behandelt
komende maand het rapport 'Kosten en effecten van statiegeld op kleine flesjes en blikjes'.
Het aansluiten van zoveel mogelijk gemeenten, waaronder dus ook Oosterhout, geeft hierbij
een sterk signaal. Voor de inwoners van Oosterhout heeft het aansluiten bij deze alliantie
geen directe gevolgen.

