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Toelichtino:
nanfeiOqg uoor het stellen van deze art. 47 vragen zijn berichtgeving op NOS.nll en aanvullende berichtgeving
in Trour¡1.
Van de miljoenen f/esies en blikjes die jaarlijks over de toonbank gaan, belandt nog altijd een aanzienlijk deel
naast de vuilbak. Plastic f/es7'es en blikjes zijn op dit moment verantwoordelijk voor zo'n 40 procent van het
zwerfafual. Veel zwerfafual dat niet wordt opgeruimd, belandt via wind en water in de zee waar het onderdeel
wordt van de plastic soep, de drijvende vuilnisbelten in de oceanen. Daar brengt het op grote schaal schade toe
aan vissen, vogels en andere zeêdieren, die het in hun maag krijgen, erin verstrikt raken of er in stikken3.

Volgens een ondezoek van CE Delfta daterend van augustus 2017 in opdracht van het ministerie van l&M, blijkt
dat het heffen van statiegeld op kleine flesjes en blikjes een reductie van 70 tot 90 procent van het zwerfafual
oplevert.
Er is er een Statiegeld-allianties opgestart waar zich inmiddels al 72 gemeenten bij hebben aangesloten,
meerdere waterschappen en de provincies Noord-Brabant en de Provincie Limburg om steun uit te spreken
voor een maatregel die statiegeld op klei¡e petflessen en blikjes verplicht.
Uit ondezoek van de consumentenbondo blijkt een draagvlak onder haar leden van 80%.
De PvdA-fractie heeft hierover de navolgende vragen:

t httos://nos.nl/artikel/221 1 234-29-qemeenten-achter-initiatief-voor-statieqeld-oo-flesjes-en-blikies.html
2 httos://www.trouw.nl/home/invoerinq-statieqeld-decimeert-zwerfafual-abe2d2b1/
3 https://statieqeldalliantie.org/20 1 8/02lde-statieqeldalliantie/
ohttp ://www. ce. n l/asse
ten en zwerfafual d.d. 30 november 2017.pdf
5 https://statieqeldalliantie.orq/
6 https://www.consumentenbond.nl/nieuws/2018/meerderheid-consumenten-voor-uitbreidinq-statieqeld-systeem
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Vragen aan het college van GS

1. ls het college van mening dat zwerfafual ook in de Provincie Utrecht een probleem is?

Antwoord:
Ja, wij zijn van mening dat dit een probleem is dat ook in de provincie Utrecht speelt. De provincie
kenmerkt zich door mooie en goed beleefbare (stads)landschappen. Het beleefbare landschap is
een belangrijke pijler voor de aantrekkelijkheid van de regio. Vermindering van zwerfuuil draagt bij
aan de aantrekkelijkheid van het landschap en daarmee de regio. Daarmee achten wij zwerfafual
een probleem in de provincie Utrecht. Het speelt overigens ook elders in Nederland en daarbuiten.

2. ls het college bereid zich aan te sluiten bij deze statiegeld alliantie, zo nee waarom niet?

Antwoord:
W'rj steunen de statiegeld alliantie. Het vezamelen en hergebruiken van zwerfafoal, zelfs al betreft
het slechts een deel van het zr¡¡erfafual (10 tot 40 procent), is uit duuzaamheidsovenruegingen toe
te juichen. Vermindering van zwerfuuil draagt bij aan een aantrekkelijke leefomgeving in de
provincie. Daarnaast kunnen de ingeleverde flessen worden hergebruikt of dienen als grondstof
voor nieuwe producten. Dit levert een bijdrage aan de circulaíre economie. ln een circulaire
economie wordt (rest)afual zoveel mogelijk voorkomen. Afual dat toch ontstaat wordt gebruikt als
grondstof voor andere producten.
Wij vinden het wenselijk om bij de alliantie in IPO verband aan te sluiten en zullen dit daarom bij
het IPO agenderen. Ook als er in IPO verband geen steun is voor aansluiten bij de alliantie, dan
zullen wij ons bij de provincies voegen die reeds afzonderlijk zijn aangesloten bij de alliantie.
Daamaast is uit een overleg met de Tweede Kamer op 15 maart jl. gebleken dat er wetgeving
wordt voorbereid om I 0 tot 15 cent statiegeld te heffen op flesjes tot 1 liter. Dit zal over twee tot
drie jaar in werking treden als er met alternatieve oplossingen niet afdoende resultaten worden
geboekt. Deze alternatieve oplossingen, om z¡,tertafval te verminderen en hergebruik van flesjes te
bevorderen, worden i.s.m. het bedrijfsleven vormgegeven. Wij achten het van belang dat bij de
gesprekken over deze altematieve oplossingen de statiegeld alliantie ook betrokken wordt.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voorzitter

i https://eenvandaag.avrotros.nl/item/uitbreiding-van-statiegeld-reduceert-zwerfafval-met-70-tot-90-
procent/
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