
 

 

 

 

Datum 

25 februari 2022 

Onderwerp 

VNG inbreng rondetafelgesprek statiegeld blik 10 maart 

  

Geachte woordvoerders milieu van de vaste Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat, 

 

U heeft op 10 maart het rondetafelgesprek ‘Plan van aanpak voor statiegeldsysteem voor blikjes’. 

Dat wordt voorafgegaan door een technische briefing van het Afvalfonds Verpakkingen. 

Omdat we niet zijn uitgenodigd voor de hoorzitting is het voor u belangrijk kennis te nemen van het 

VNG standpunt. Want voordat u spreekt over de technische aspecten van het voorstel van het 

Afvalfonds moet u weten dat gemeenten zeer kritisch zijn over deze aanpak en naar verwachting 

geen medewerking zullen verlenen.  

De oplossing die de branche voorstaat is dat er 3.000 statiegeldautomaten in de openbare ruimte 

worden geplaatst. Hoewel wij de invoering van statiegeld op blikjes van harte ondersteunen, vinden 

gemeenten de plaatsing in de openbare ruimte onwenselijk. Vooral (en dat heeft ons verrast) omdat 

er niet of nauwelijks is nagedacht over de impact op deze ruimte en de ondergrond. Denk hierbij met 

name aan vervuiling en rondslingerende verpakkingen die niet worden geaccepteerd door de 

automaten. Het voorstel had beter vooraf met ons besproken kunnen worden.  

Gemeenten zien deze uitrol naar de openbare ruimte absoluut niet zitten. Zij zijn van mening dat 

deze optie extreem bewerkelijk en nagenoeg onhaalbaar is. Gemeenten geven aan dat de inname 

van blikjes georganiseerd dient te worden binnen de keten van productie en verkoop. Dat zijn de 

verkooppunten of besloten en/of privaat beheerde buitenruimten. 

Bijgesloten treft u onze brief aan die wij hebben verstuurd aan het Afvalfonds Verpakkingen. Deze is 

in afschrift gedeeld met staatssecretaris Heijnen. Onze bezwaren in het kort: 

- Gemeenten verwachten dat de innamepunten een forse impact zullen hebben op de 

beschikbare en schaarse openbare ruimte; 

- Met de komst van openbare inzamelpunten zal de vervuiling toenemen. Dit  terwijl gemeenten 

nu al de handen vol hebben aan het bestrijden van zwerfafval, wat de samenleving € 200 

miljoen per jaar kost. Juist de invoering van statiegeld op blikjes zou het zwerfafval (en de 

publieke irritatie daarover) moeten beperken.  

 

 

 



Wij zien in deze aanpak geen invulling van de producentenverantwoordelijkheid omdat deze 

verantwoordelijkheid deels wordt teruggelegd bij de gemeente. Er zal daarom echt gekeken moeten 

worden naar een structurele en passende oplossing voor de inzameling van blikjes die geen gebruik 

maakt van de openbare ruimte.  

We hopen dat u onze bezwaren kunt meenemen richting de briefing en het rondetafelgesprek.  

 

 

 

 

 

 

 

 


