Onderwerp
Aansluiting bij Statiegeld Alliantie
Te besluiten om
1. Aan te sluiten bij de Statiegeld Alliantie
2. De gemeenteraad hier via bijgevoegde raadsinformatiebrief over te informeren
Inleiding
Inwoners en organisaties vragen een oplossing voor zwerfafval, meer bescherming van het
milieu en beter hergebruik van materialen. Statiegeld is een essentieel onderdeel van deze
oplossing. Vorige week donderdag is hiertoe een motie aangenomen om aan te sluiten bij
het initiatief ‘Statiegeld Alliantie’.
Beoogd effect
De Statiegeld Alliantie beoogd minder dierenleed, minder opruimkosten door minder
zwerfafval en betere recycling van waardevolle materialen.
Argumenten
Sinds oktober 2017 sluiten zich steeds meer Nederlandse en Belgische partners aan bij de
Statiegeldalliantie. Samen zijn zij op dit moment de stem van de 74 procent van de
Nederlanders die een voorstander zijn van statiegeld op blikjes en plastic flessen.
Statiegeld zorgt ervoor dat lege flesjes en blikjes worden ingeleverd. Daardoor blijven
straten, bermen en stranden vrij van plastic flesjes en blikjes, verminderen we de plastic
soep in zee en voorkomen we dierenleed, besparen lokale overheden, en daarmee de
belastingbetaler, jaarlijks tientallen miljoenen euro’s aan opruimkosten van zwerfafval en
recyclen we PET-plastic en aluminium op de beste manier. Dat levert ruim twee keer zoveel
geld op per kilo gerecycled materiaal en de hoge ambities op het gebied van circulaire
economie kunnen hierdoor realiteit worden en gaan we klimaatverandering tegen. Door
efficiënter gebruik van materialen wordt minder CO2 uitgestoten en minder afval verbrand.
Kanttekeningen
De invoering van statiegeld is in principe een extra kostenpost voor retailers. Statiegeld is
geen belasting: wie zijn flesje of blikje netjes terugbrengt betaalt helemaal niets extra’s.
Financiën
Er zijn voor de gemeente Krimpen aan den IJssel geen kosten verbonden aan dit initiatief.
Communicatie
Er zal op de gemeentelijke website en in de Klinker aandacht worden gegeven aan het
initiatief van de gemeente Krimpen aan den IJssel.
Uitvoering
Na een positief besluit van het college, zal de aanmelding bij de Statiegeld Alliantie worden
geeffectueerd, door een schriftelijke aanmelding en het ter beschikking stellen van ons
gemeentelijk logo.

Bijlagen
Motie Christen Unie
Raadsinformatiebrief
Tekst aanmelding bij Satiegeld Alliantie
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