
 
 
Motie landelijke gemeentelobby tegen plastic   
 
De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, in vergadering bijeen op donderdag 27 
september 2018.  
 
Constaterende dat  

 De gemeente Utrechtse Heuvelrug plastic gescheiden verzamelt en verwerkt;  

 Zowel de gemeente als inwoners(-initiatieven) verwoede pogingen doen om zwerfafval 
op te ruimen;  

 Het initiatief Goed Volk, van inwoners uit de Utrechtse Heuvelrug, de ambitie heeft om 
de Gemeente Utrechtse Heuvelrug plasticvrij te maken in 2026;  

 Er ondanks deze inspanningen op dit moment nog teveel plastic terecht komt in onze 
bermen, bossen en velden, in ons oppervlakte- en grondwater en in de dieren van de 
Utrechtse Heuvelrug;  

 Plastic daarmee niet alleen onze leefomgeving, maar ook onze voedselketen vervuilt; 

 Onderzoek heeft uitgewezen dat kleine deeltjes plastic en stoffen die worden toegevoegd 
aan plastic (zoals weekmakers) ook terechtkomen in het menselijk lichaam, en daarmee 
een gevaar vormen voor onze gezondheid;  

 
Overwegende dat  

 De effectiviteit van onze inzamelingsmethoden geen enkel effect heeft op de oorzaak van 
het probleem, namelijk het gebruik van plastic als verpakkingsmateriaal en 
consumptiegoed;  

 Dit gebruik van plastic niet op lokaal niveau kan worden aangepakt, en daarmee een 
landelijk, zo niet internationaal, probleem vormt;  

 De huidige landelijke wetgeving (in voorbereiding) primair gericht is op het verbeteren 
van de inzameling, middels het uitbreiden van het statiegeldsysteem wanneer blijkt dat  
de industrie geen of onvoldoende verantwoordelijkheid neemt en beperkt of geen 
maatregelen neemt gericht op het terugdringen voor 2021;  

 Er juist een landelijke aanpak gericht op de bron nodig is die de alomtegenwoordige 
aanwezigheid van plastic in onze productie- en consumptieketen effectief terugdringt en 
alternatieven stimuleert; 

 Gemeenten en inwoners, bij gebrek aan deze landelijke maatregelen, aan het dweilen zijn 
met de kraan open;  

 
 
 
 
 

 

 

 



Verzoekt het College  
 
Om er zo spoedig mogelijk, bij voorkeur in U10-verband, bij de VNG op aan te dringen om 
namens alle Nederlandse gemeenten een landelijke lobby tegen het gebruik van plastic als 
verpakkingsmateriaal en consumptiegoed te starten, zowel richting ministerie als richting de 
politiek.   
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