AANHANGSEL TOT DE HANDELINGEN VAN DE GEMEENTERAAD
(Vragen van de fractie GroenLinks)
No. VR 22 009

Rijswijk, 12 april 2022

Corsa nummer: 22.015090
Geacht college,
In december 2020 heeft Rijswijk zich, na vragen van GroenLinks, aangesloten bij de Yes we can!campagne van de Statiegeldalliantie om statiegeld op blikjes in te voeren. Inmiddels is het bekend dat
dit vanaf 2023 zo zal zijn. Het Afvalfonds Verpakkingen heeft daarop een ‘Plan van aanpak
toekomstbestendig statiegeldsysteem voor metalen drankverpakkingen’1 gepresenteerd. In dit plan
wordt blik ingezameld op locaties vlak buiten supermarkten. Gezien de consequenties voor inwoners
en de openbare ruimte heeft GroenLinks de volgende vragen:
1. Is het college op de hoogte van het plan van het Afvalfonds Verpakkingen? Bent u hierover al
in gesprek met partijen als het Afvalfonds, de VNG en/of het ministerie? En indien dat het
geval is, wat is de voortgang daarvan?
2. Heeft u een beeld van de mogelijke locaties voor de inzamelpunten van blik in Rijswijk? Zijn
hiervoor vergunningen noodzakelijk?
3. Gaat u in gesprek met supermarkten over de beste lokale oplossing voor nieuwe
inzamelpunten? En wordt hierbij ook in kaart gebracht hoeveel verkeersbewegingen er gaan
komen om het blik op te halen?
4. Kan u toezeggen dat er bij het plaatsen van nieuwe inzamelpunten rekening wordt gehouden
met de toegankelijkheid van de supermarkten én de nieuwe inzamelpunten?
5. Op welke manieren gaat het college naar inwoners communiceren waar zij vanaf 2023 hun
blik kunnen inleveren? En gebeurt dat in meerdere talen?
Namens de fractie van GroenLinks,
Marieke Alberts
Lara Oude Alink

Het college beantwoordt de vragen als volgt:
1. Is het college op de hoogte van het plan van het Afvalfonds Verpakkingen? Bent u hierover al
in gesprek met partijen als het Afvalfonds, de VNG en/of het ministerie? En indien dat het
geval is, wat is de voortgang daarvan?
Ja, wij zijn hiervan op de hoogte. Wij waren in gesprek met het Afvalfonds over inzamelhubs
voor blikjes. Hierdoor kunnen blikjes (en andere statiegelditems) in de openbare ruimte
https://afvalfondsverpakkingen.nl/a/i/Overige/Plan-van-Aanpak-toekomstbestendig-statiegeldsysteem-voormetalen-drankverpakkingen.pdf
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worden ingeleverd. Inmiddels is duidelijk geworden dat supermarkten de statiegeldblikjes zelf
gaan inzamelen. Hierdoor heeft Afvalfonds haar initiatief ingetrokken.
2. Heeft u een beeld van de mogelijke locaties voor de inzamelpunten van blik in Rijswijk? Zijn
hiervoor vergunningen noodzakelijk?
Zie antwoord op vraag 1.
3. Gaat u in gesprek met supermarkten over de beste lokale oplossing voor nieuwe
inzamelpunten? En wordt hierbij ook in kaart gebracht hoeveel verkeersbewegingen er gaan
komen om het blik op te halen?
Bij supermarkten wordt het blik op dezelfde wijze ingezameld als de flessen. Aangezien het
blik met dezelfde statiegeldstroom meegaat, verwachten wij geen extra verkeersbewegingen.
4. Kan u toezeggen dat er bij het plaatsen van nieuwe inzamelpunten rekening wordt gehouden
met de toegankelijkheid van de supermarkten én de nieuwe inzamelpunten?
Hier houden we reeds rekening mee en dat zullen we blijven doen.

5. Op welke manieren gaat het college naar inwoners communiceren waar zij vanaf 2023 hun
blik kunnen inleveren? En gebeurt dat in meerdere talen?
Wij zullen dat via de gebruikelijke kanalen doen. Daarnaast vragen we ook aan Avalex om dat
actief te communiceren, ook via hun app. Wij communiceren in het Nederlands. Daarnaast
verwachten we dat er een landelijke campagne wordt gestart om consumenten te informeren.
Burgemeester en wethouders,
de secretaris,

de burgemeester (wnd),

P.M. Schuit
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mr.drs. G.A.A. Verkerk
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