
MOTIE VAN DE RAADSLEDEN MARTEN JAPENGA (CHRISTENUNIE), AÏNA VAN 

HOUWELINGEN (PvdA), PETER MEIJ (CDA) EN BEN NEUSCHWANDER (LEEFBAAR 

RIDDERKERK) INZAKE VOORGENOMEN AFSCHAFFING STATIEGELDREGELING 

Nr. 2012 - 88 

De gemeenteraad van Ridderkerk bijeen in zijn vergadering van 29 maart 2012; 

constaterende dat: 

- de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu tot een ‘onderhandelingsakkoord verpakkingen 

en statiegeld’ is gekomen met het verpakkende bedrijfsleven en de VNG over de inzameling 

en het hergebruik van verpakkingen; 

- dit akkoord inzet op ‘ de verduurzamingsagenda van het bedrijfsleven’; 

- dit akkoord voorsorteert op het op termijn afschaffen van het gehele statiegeldsysteem; 

overwegende dat: 

-  dit akkoord daarmee in het geheel niet tegemoet komt aan het verzoek van de VNG-leden (i.c. 

de gemeenten), zoals verwoord in de motie op het VNG congres, waarbij de leden zich in 

grote meerderheid (94,1%) hebben uitgesproken voor uitbreiding van het huidige 

statiegeldsysteem; 

- er een valse tegenstelling wordt gecreëerd door enerzijds hoog in te zetten op duurzaamheid 

en anderzijds aan te koersen op afschaffing van het statiegeld; 

- uitbreiding van de onder de bevolking volledig ingeburgerde statiegeldregeling de 

verduurzamingsagenda juist kan ondersteunen; 

verzoekt het college van burgemeester en wethouders: 

- er bij de VNG op aan te dringen dat het statiegeldsysteem wordt gehandhaafd en wordt 

uitgebreid met in ieder geval kleine PET-flesjes en blikjes en dat er een vastgestelde jaarlijkse 

bijdrage komt van producenten voor het opruimen van zwerfafval die overeenkomt met de 

kosten die gemeenten moeten maken voor het opruimen van dit afval; 

- de strekking van de motie onder de aandacht van de Staatssecretaris te brengen; 

en gaat over tot de orde van de dag.  

De raadsleden:  

Marten Japenga (ChristenUnie)  Aina van Houwelingen (PvdA)   Peter Meij (CDA)   

Ben Neuschwander (Leefbaar Ridderkerk)   B. Ros (D66/GroenLInks) 

 
Aangenomen Verworpen

 

 

Stemverhouding:  

Voor 19: CU, PvdA, CDA, LR, D66GL 

Tegen 7: VVD, SGP 



Afgedaan met het ter kennisnemen (LIS 31 mei 2012) van de toezendbrieven van benw aan de 
staatssecretaris en de VNG. 

 

 


