MOTIE VREEMD AAN DE
ORDE
Artikel 33 lid 4 Reglement van orde voor de vergaderingen
en andere werkzaamheden van de raad

Motie vreemd aan de orde voor de raadsvergadering van 17 mei 2018
Onderwerp: Statiegeldalliantie
De raad van de gemeente Uden in vergadering bijeen op 17 mei 2018,
wetende dat:


zwerfafval een hardnekkig probleem is en dit een bedreiging vormt voor het milieu,
dieren en mensen, niet alleen in onze gemeente maar landelijk en wereldwijd;



PET flessen en blikjes een substantieel deel uitmaken van zwerfafval;



Onderzoeksbureau CE Delft becijferde dat invoering van statiegeld op PET flessen en
blikjes 70% tot 90% afname van hun aandeel in zwerfafval bewerkstelligt;



op 31 augustus 2017 de toenmalige staatssecretaris het rapport 'Kosten en effecten
van statiegeld op kleine flesjes en blikjes’ aan de Tweede Kamer heeft gestuurd en
dat dit rapport duidelijk maakt dat statiegeld een effectieve en grote bijdrage levert
aan de bestrijding van de 'plastic soep' en zwerfafval;



op 25 november 2017 een statiegeldalliantie (http://statiegeldalliantie.org) is
opgericht, waarin organisaties uit Nederland en België de handen ineen hebben
geslagen voor uitbreiding van statiegeld. Het gaat om consumenten- en
milieuorganisaties, vakbonden, bedrijven en burgerinitiatieven. Door zich aan te
sluiten bij deze alliantie vragen zij hun regering om statiegeld op alle PET flessen en
blikjes in te voeren;



er bijna 300 (driehonderd!) gemeenten zijn die zich bij dit initiatief hebben
aangesloten dan wel de intentie hebben uitgesproken,

overwegende dat:


landen als Duitsland, Noorwegen en Denemarken al een statiegeldsysteem hebben
voor kleine flessen, en blikjes, met als gevolg dat het aandeel daarvan in het
zwerfafval sterk is verminderd;



statiegeld een directe uitwerking geeft aan het principe "de vervuiler betaalt" door
ingeleverd afval geen geld te laten kosten, en zwerfafval wel;



via een statiegeldsysteem teruggehaald restafval van hogere kwaliteit is en daardoor met hogere opbrengst gerecycled kan worden;



meer recycling van PET en blik de grote ambities op het gebied van circulaire
economie beter mogelijk maken en door efficiënt gebruik van grondstoffen minder
C02 wordt uitgestoten en minder afval wordt verbrand;



vermindering van zwerfafval voor de gemeente leidt tot lagere kosten voor het
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opruimen;


een brede steun vanuit het land kan bijdragen aan de besluitvorming in de Tweede
Kamer;



aan de toetreding tot de Statiegeldalliantie géén kosten zijn verbonden,

roept het college op:
steun uit te spreken voor de Statiegeldalliantie door zich hierbij aan te sluiten,
en gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekening:
Karin Francken-Schiffer, fractie Jong Uden
Mirelle Klijs, fractie Gewoon Uden
Jürgen Minten, fractie CDA
Victor Smits, fractie VVD-Leefbaar Uden
Spencer Zeegers, fractie SP
Tinie Kardol, fractie UdenPlus
Monique Kappé-Borrel, fractie Groen Links
Matthie van Merwerode, fractie D66
Gerrit Overmans, fractie Partij van de Arbeid

Deze motie is aangenomen / verworpen in de raadsvergadering van 17 mei 2018.
drs. G.B. Gnodde, raadsgriffier

