
  

 

 
Motie statiegeld plastic flesjes 
 

De raad van de gemeente Woerden, in vergadering bijeen op 29 maart 2012, 

Constaterende dat: 

- Er geen statiegeld zit op kleine plastic flesjes; 

- Meer dan de helft van deze flesjes in het restafval terechtkomt; 

- Ieder jaar weer vele miljoenen plastic flesjes worden weggegooid, 

op straat, waar het opruimen ervan leidt tot hoge kosten voor gemeentes; 

- en in het water en in de natuur, waar het veel dierenleed veroorzaakt; 

- Het gebruik van kleine plastic drankflesjes de afgelopen tien jaar is 

verdrievoudigd, zodat er inmiddels meer kleine dan grote plastic flessen worden 

afgedankt; 

- Statiegeld op grote plastic flessen zorgt voor meer dan 95% inzameling van deze 

flessen; 

- Het statiegeldsysteem zonder veel moeite en kosten kan worden uitgebreid met 

kleine flesjes; 

- Een definitief besluit over statiegeld op plastic flesjes al vijftien jaar wordt 

uitgesteld; 

- Er nu een petitie is opgesteld met het motto ‘Een Echte Held kiest Statiegeld’ om 

een definitief besluit vóór statiegeld op grote én kleine plastic flessen te 

bevorderen; 

- De initiatiefnemers voornemens zijn de petitie op 12 juni 2012 aan te bieden aan 

de Tweede Kamer; 

- De milieuwethouders van veel gemeenten de petitie ondertekenen 

 

Overwegende dat: 

- De grote hoeveelheid plastic flesjes een zware en steeds zwaardere 

milieubelasting vormt; 

- Het statiegeldsysteem een goed werkend recyclingsysteem is dat een groot 

draagvlak heeft onder de bevolking; 

- De VNG zich in een brief aan de minister een voorstander heeft getoond van het 

statiegeldsysteem; 

- De statiegeldpetitie een sterk signaal naar het Rijk stuurt ter ondersteuning van 

het statiegeldsysteem, en des te sterker naarmate meer gemeenten de petitie 

ondertekenen, 

 

Verzoekt het college: 

een dringend beroep te doen op het kabinet, via de VNG, om al het mogelijke te doen 

een uitbreiding van het statiegeldsysteem met kleine flesjes en ook blikjes mogelijk te 

maken 

en gaat over tot de orde van de dag 
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