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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze vergadering van 20 februari 2018 hebben wij het navolgende onderwerp besproken: 

 
Motie Aansluiten Statiegeldalliantie 

 
Ons besluit 
Wij hebben in die vergadering besloten: 

 
Conform de motie de gemeente aan te laten sluiten bij de Statiegeldalliantie, onder de voorwaarde dat de 
problematiek in de volle breedte beschouwd wordt en zich niet verengd tot de toepassing van statiegeld. 

 
Toelichting 
Door uw raad is op 22 januari 2018 unaniem een motie aangenomen waarbij u ons college opdraagt om de 
gemeente Tubbergen aan te laten sluiten bij de Statiegeldalliantie, waarbij de portefeuillehouder voor de 
ondertekening eerst de gevolgen in beeld brengt. Ons afvalbeleid is gestoeld op het Landelijk Afvalbeleids 
Plan 3, LAP3. Landelijk is als doel vastgesteld om 75% van ons afval te scheiden in 2020, 90% in 2025 en 
zelfs afvalloos te zijn in 2050. Dit houdt het volgende in voor het afvalstoffenbeleid: 

 
1. Het beperken van het ontstaan van afvalstoffen; 

 
2. Het beperken van de milieudruk van productieketens;  

 
3. Het optimaliseren van de inzet van afvalstoffen in een circulaire economie. 

 
Dat stelt ons voor de nodige uitdagingen om te voldoen aan de landelijke doelstellingen. 

 
De statiegeldalliantie richt zich op het recyclen van PET-flessen en blikjes. Deze fracties vormen slechts een 
beperkt deel van de hoeveelheid restafval dat aangetroffen wordt binnen de gemeente. Om die reden 
moeten we het initiatief in perspectief plaatsen in die zin dat statiegeld op PET-flessen en blikjes niet het 
einde betekent van zwerfafval. Het is slechts een begin om te voldoen aan de landelijke doelstellingen. 

 
Over dit voornemen heeft overleg plaatsgevonden met ROVA. We kunnen nog niet de exacte gevolgen 
overzien maar alleen een verwachting uitspreken over de gevolgen, waarvan hieronder een opsomming: 

 



 

 

 
1. Toepassing van het instrument statiegeld zal naar verwachting een positief effect hebben op de 
hoeveelheid zwerfafval als het gaat om de kleine PET-flessen en blikjes; door de toepassing van statiegeld 
zullen minder kleine PET-flesjes en blikjes in de openbare ruimte terechtkomen. 
2. De zwerfafvalproblematiek zal hiermee niet worden opgelost; het betreft hier immers een beperkt 
onderdeel van de totale hoeveelheid zwerfafval. 
3. Toepassing van statiegeld leidt naar verwachting weliswaar tot een terugdringing van de hoeveelheid 
zwerfafval. Het vermindert echter de focus op de noodzaak tot het verbeteren van de recyclebaarheid en 
preventie van verpakkingen. 
4. Het risico bestaat dat de discussie in de Tweede kamer wordt gedomineerd door de statiegeld-discussie, 
terwijl de uitdagingen juist op de totale aanpak van het verpakkingendossier liggen. (terugdringing en 
preventie) 
5. Invoering van statiegeld op deze beperkte stroom zal naar verwachting een direct effect hebben op het 
totale afsprakenstelsel van de Raamovereenkomst Verpakkingen. 

 
Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 

 
Heeft u nog vragen? 
Dan kunt u contact opnemen met de raadsgriffier, mevrouw H.J.M.J. van Limbeek – ter Haar. Zij zal uw 
vragen dan aan ons college kenbaar maken. Het telefoonnummer van de griffier is (0546) 62 81 46 en haar 
e-mailadres is HJMJ.van.Limbeek@tubbergen.nl  
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 
 
 
de secretaris     de burgemeester 
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