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Geachte mevrouw Klein Lankhorst, 

In december 2021 publiceerde u een plan van aanpak voor de uitrol van een statiegeldsysteem 

voor metalen drankverpakkingen. Hiermee bent u voornemens invulling te geven aan de 

verplichting voor de producenten om per 31 december 2022 statiegeld op deze stroom in te voeren. 

Hoewel wij het besluit om statiegeld in te voeren op metalen drankverpakkingen ondersteunen, 

beschouwt de VNG het plaatsen van innamepunten in de gemeentelijke openbare ruimte als 

onwenselijk. 

Gemeenten verwachten, onder voorbehoud van hun wettelijke bevoegdheid tot het verstrekken van 

de noodzakelijke vergunningen en toestemmingen, dat de innamepunten een forse impact zullen 

hebben op de beschikbare en schaarse openbare ruimte (inclusief de ondergrond).  

Wij beschouwen deze optie vooral om deze reden als extreem intensief en nagenoeg onhaalbaar. 

Daarnaast zal met de komst van een extra inzamelmiddel de vervuiling rondom het innamepunt 

toenemen, terwijl gemeenten nu al de handen vol hebben aan het bestrijden van dit probleem.  

Een probleem dat door inwoners als zeer storend wordt ervaren. Gemeenten vragen zich onder 

meer af wie er verantwoordelijk wordt gehouden voor het schoonhouden van de ruimte rondom het 

innamepunt, wat er gebeurt wanneer er sprake is van storingen of wanneer drankverpakkingen niet 

worden geaccepteerd.  

Het verrast ons dat in het plan (vooralsnog) nauwelijks tot geen rekening is gehouden met de te 

verwachte vervuiling van openbaar gebied en overlast van zwerfafval.  

Dit terwijl de invoering van statiegeld op blikjes de publieke ergernis van zwerfafval toch juist zou 

moeten beperken? 
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Gemeenten geven aan dat de inname van blikjes georganiseerd dient te worden binnen de keten, 

zijnde verkooppunten of besloten en/of privaat beheerde buitenruimten. Wanneer plaatsing van 

innamepunten in de openbare ruimte, bij wijze van uitzondering, onontkoombaar blijkt, zal een 

structurele en passende oplossing moeten worden gevonden voor de negatieve impact op de 

gemeentelijke openbare ruimte.  

Met vriendelijke groet, 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

A.J. Vermuë 

Directeur Beleid 


