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Bijlagen

Tijdens de vergadering van de Provinciale Staten van 28 maart is de motie 792 -  aansluiten bij 

de statiegeldalliantie aangenomen. In de motie verzoekt u ons:

 Aan te sluiten bij de statiegeldalliantie

In deze brief geven wij aan op welke manier wij uitvoering geven aan deze motie.

1. Achtergrond: de statiegeldalliantie

De statiegeldalliantie gaat uit van een rapport van CE Delft die concludeert dat het heffen van 

statiegeld zorgt voor een vermindering van zwerfafval van 70 tot 90 procent.

Maatschappelijke organisaties, lokale overheden, burgerinitiatieven, bedrijven en 

milieuorganisaties verenigen zich in de statiegeldalliantie om een gezamenlijk geluid vóór 

statiegeld op blikjes en plastic flessen te laten horen richting de Nederlandse en Belgische 

regeringen. 

De partners van de statiegeldalliantie willen:

• Een structurele oplossing voor de vervuiling van straten, bermen, stranden en zeeën 

door plastic flessen en blikjes;

• Een eerlijke oplossing voor zwerfafval door de kosten ervan weg te halen bij de burgers 

en lokale overheden en het verpakkende bedrijfsleven ervoor verantwoordelijk te 

maken;

• Een écht duurzaam, circulair model voor het beheer van grondstoffen.

De statiegeldalliantie vraagt: 

• Aan de Nederlandse regering om het statiegeldsysteem in 2018 uit te breiden tot blikjes 

en alle grote én kleine PET-flessen in Nederland. 

• Aan de regeringen van de Belgische gewesten Vlaanderen, Brussel en Wallonië om het 

statiegeldsysteem in te voeren voor blikjes en grote en kleine plastic flessen in 2018.
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Op het moment van schrijven zijn de Provincie Noord-Brabant en de Provincie Overijssel 

aangesloten bij de statiegeldalliantie. Daarnaast zijn er bijna 200 gemeenten aangesloten, 

waaronder de gemeenten Den Haag, Leiden en Rotterdam. 

Het aansluiten bij de statiegeldalliantie en haar doelstellingen past in het bredere kader van 

initiatieven die dienen ter ondersteuning van een circulair Zuid-Holland en het verminderen van 

zwerfafval in Zuid-Holland.

2. Aanpak van het Rijk met betrekking tot statiegeld

In Tweede Kamer is tijdens het algemeen overleg Circulaire Economie gedebatteerd over 

statiegeld. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu werkt aan een regeling voor statiegeld op 

plastic flesjes, maar deze regeling gaat niet door als de industrie in het najaar 2020:

 90 procent van de flesjes recyclet;

 70 tot 90 procent van de plastic flessen in het zwerfafval vermindert.

De overheid geeft het bedrijfsleven hiermee twee jaar de tijd om op eigen kracht te recyclen. In 

het najaar van 2020 wordt duidelijk of er statiegeld op kleine plastic flessen komt. Blikjes worden 

hier niet in meegenomen.

De afspraken in de Tweede Kamer sluiten daarmee niet aan bij de doelen van de 

statiegeldalliantie. De statiegeldalliantie wilt in 2018 al een uitbreiding van statiegeld waarbij ook 

blikjes worden meegenomen.

3. Financieel en juridisch

Aansluiten bij de statiegeldalliantie is het uitspreken van een intentie van en het innemen van een 

standpunt door Provincie Zuid-Holland. Het is geen deelname aan een organisatie, we gaan geen 

organisatorische of financiële verplichting aan.

Aansluiting bij de statiegeldalliantie betreft het onderschrijven van een publieke verklaring dat 

statiegeld op PET-flessen en blikjes een goed idee is. Aan deze deelname zijn geen 

rechtsgevolgen verbonden; het betreft een feitelijke handeling waaraan geen juridische 

consequenties zijn verbonden.

4. Proces tot aansluiting bij de statiegeldalliantie

Wij delen met u de belangrijkste concrete stappen die momenteel in het kader van motie 792 in 

Zuid-Holland worden ondernomen:

 Aansluiting bij de statiegeldalliantie.

Om aan te sluiten bij de statiegeldalliantie is het volgende nodig:

 Een korte quote van maximaal vijf zinnen waarin wordt uitgelegd waarom de 

Provincie Zuid-Holland zich aansluit bij de statiegeldalliantie.

De onderstaande tekst wordt gebruikt om aan te geven waarom we aansluiten bij de 

statiegeldalliantie.
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“De provincie Zuid-Holland maakt zich sterk voor de transitie naar een circulair Zuid-Holland in 

2050. Recycling is één van de manieren om zwerfafval terug te dringen en een circulaire 

economie te creëren. Blikjes en kleine plastic flessen vormen als afvalstroom een hoogwaardige 

grondstof die nuttig besteed kan worden en door toepassing van statiegeld, blijkt uit onderzoek 

van CE Delft, zal het zwerfafval in Nederland afnemen met 80%. Genoeg reden dus voor de 

provincie Zuid-Holland om aan te sluiten bij de statiegeldalliantie.”

Onze deelname aan de statiegeldalliantie wordt middels een persbericht van de statiegeldalliantie 

bekend gemaakt.

Wij vertrouwen erop u met dit voorstel inzicht te hebben gegeven in de uitwerking die het college 

voorstaat en dat u hiermee de motie als afgedaan kunt beschouwen. 

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

wnd. secretaris, voorzitter,

ir. J.C. van Ginkel MCM drs. J. Smit
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