
 

Aan : Dagelijks  Bestuur 

Vergadering : 14-3-2018 (per mail) 

Agendapunt : ter besluitvorming 

Van : Directeur Avri 

Onderwerp : Zwerfafval en statiegeld 

 

 
Voorstel 
1. Avri treed toe tot de statiegeldalliantie. 
 

 
Inleiding 
In Rivierenland ligt regelmatig zwerfafval. Dit is schadelijk voor de natuur, want in de praktijk kan niet 
al het zwerfafval worden opgeruimd, waardoor een deel verdwijnt in bossen, sloten en rivieren. 
Jaarlijks liggen er ongeveer l00 miljoen blikjes en 50 miljoen flesjes in het zwerfafval in Nederland en 
verdwijnt er bijvoorbeeld naar schatting tussen de 11 en 140 ton aan plastic flesjes naar zee.  
Zwerfafval is ook een doorn in het oog van inwoners. Het staat nummer 1 op de lijst van ergernissen 
en bijna 30% van alle klachten die gemeenten binnenkregen in 2015 ging over afval of zwerfafval.  
 
Statiegeld kan er volgens een studie van CE-Delft voor zorgen dat er 70% tot 90% minder plastic 
flesjes en blikjes op straat belanden. Hierdoor blijft er aanmerkelijk minder zwerfafval achter in de 
natuur en op straat. Minder zwerfafval betekent dat gemeenten landelijk gezien 40 tot 80 miljoen euro 
besparen omdat ze veel minder kosten hoeven te maken voor het schoonhouden van de openbare 
ruimte (volgens dezelfde studie van CE-Delft). Volgens onderzoek van zowel de consumentenbond 
als Radar blijkt dat ongeveer 75% van inwoners graag wil dat er statiegeld komt op plastic flesjes en 
blikjes. 
 
Door statiegeld in te voeren op plastic flesjes en blikjes wordt de hoeveelheid monostromen 
bevorderd. Hierdoor is geen intensieve sortering noodzakelijk en kunnen de grondstoffen van 
gelijkwaardige aard en samenstelling direct worden gebruikt voor de productie van nieuwe producten.  
Het gebruik van monostromen zijn cruciaal.  
 
Er is een statiegeldalliantie (www.statiegeldalliantie.org) opgericht die als doel heeft de 
maatschappelijke krachten te bundelen ten behoeve van de verruiming van het huidige 
statiegeldsysteem. Diverse organisaties, waaronder veel gemeenten in Rivierenland, sluiten zich 
hierbij aan om het maatschappelijk draagvlak voor uitbreiding van het statiegeldsysteem zichtbaar te 
maken.  
 
Beoogd effect 
Een schonere leefomgeving.  
 
Argumenten 
1.1 Er ligt regelmatig zwerfafval in de buitenruimte, waarbij een fors deel bestaat uit plastic flesjes en 
blikjes. 
 
1.2 Inwoners van mening zijn dat zwerfafval afbreuk doet aan de beleving van de buitenruimte. 
 
1.3 Gemeenten maken veel kosten voor het opruimen van zwerfafval. 
 
1.4 Door het apart inzamelen van plastic flesjes en blikjes worden monostromen verzameld 
 
1.5 Zwerfafval is schadelijk voor de natuur. 
 
1.6 Statiegeld is het enige systeem dat zich ondertussen heeft bewezen als een effectief middel ter 
voorkoming van zwerfafval. 
 
1.7 Vrijwel alle gemeenten in Rivierenland willen zich aansluiten bij de Statiegeldalliantie.  
Van acht van de tien gemeenten is het zeker dat zij zich reeds hebben aangemeld bij de 
Statiegeldalliantie. Als uitvoeringsorganisatie op het gebied van afvalinzameling en beheer openbare 



ruimte voor deze gemeenten, mag van Avri worden verwacht dat ze het statement van de gemeenten 
ondersteunen. 
 
Kanttekeningen 
1.1 Alleen het Rijk kan besluiten over de invoering van statiegeld  
De Tweede Kamer kan het bedrijfsleven dwingen tot de invoering en uitbreiding van een 
statiegeldsysteem op plastic flesjes en blikjes. Hoe groter het maatschappelijk draagvlak, dat 
ondermeer zichtbaar wordt via de Statiegeldalliantie, hoe groter de kans dat de politieke partijen in de 
Tweede Kamer hiertoe bereid zijn. 
 
1.2 De zwerfafvalvergoeding aan gemeenten kan verminderen als gevolg van de invoering van 
statiegeld  
Op basis van de Raamkomst Verpakkingen 2013-2022, is jaarlijks 20 miljoen euro ter beschikking 
voor extra inzet op de preventie en aanpak van zwerfafval. Dit geld ('zwerfafvalvergoeding'), wordt 
door producenten van verpakkingen via het Afvalfonds Verpakkingen aan gemeenten beschikbaar 
gesteld gedurende de periode 2013-2022. Mogelijkerwijs zal de invoering van statiegeld er toe leiden 
dat dit bedrag na 2022 verlaagd wordt, omdat ook de hoeveelheid zwerfafval lager wordt. De 
potentiële besparing die gemeenten kunnen boeken op zwerfafval ligt echter hoger en bedraagt 40 tot 
80 miljoen, waardoor gemeenten zelfs bij volledige afschaffing nog steeds een financieel voordeel 
hebben bij de uitbreiding van het statiegeldsysteem. Daarnaast zijn kosten niet het enige 
afwegingscriterium, maar telt ook inwonerstevredenheid en het voorkomen van de schadelijke 
effecten van zwerfafval op de natuur. 
 
1.3 Statiegeld lost slechts een deel van het zwerfafvalprobleem op. 
Naast flesjes en blikjes bestaat zwerfafval ook uit peuken, plastic zakjes, chipszakken, frietbakjes e.d. 
Het gegeven is dat je met een bepaalde maatregel een probleem niet in zijn geheel oplost, echter is 
dit geen geldige argumentatie om een deel van het probleem te laten bestaan.  
 
Communicatie 
De afdeling communicatie draagt zorg voor de aanmelding van GR Avri bij de Statiegeldalliantie en 
verzorgt ook de publiciteit naar de pers en raadsleden.  
 
Financiën 
n.v.t. 
 
Uitvoering 
n.v.t. 
 
Bijlagen 
n.v.t. 
 


