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Verzoek om afspraak betreffende invoering statiegeld

Geachte mevrouw Van Veldhoven,
Al ruim 15 jaar woedt er een discussie over de invoering van statiegeld op kleine flesjes en
blikjes. Voormalig minister Jan Pronk gaf het bedrijfsleven de kans om onder de vlag van
Nederland Schoon het zwerfafval via andere instrumenten aan te pakken.
Jarenlang onderzoek van Stichting De Noordzee toont aan dat het plastic afval op zee en
onze stranden niet significant daalt. Als verenigde milieuorganisaties concluderen wij dat de
groeiende stroom flesjes en blikjes te groot is om via opruimacties, communicatiecampagnes en extra afvalbakken verder te verminderen. Werkelijk alles is geprobeerd,
behalve statiegeld.
De met 57.000 handtekeningen ondersteunde ‘petitiemotie’ van de Plastic Soup Surfer,
stelde voor het aantal flesjes met 90% in 3 jaar tijd omlaag te brengen. Het initiatief werd met
veel enthousiasme kamerbreed gesteund en werd namens de regering omarmd door
voormalig staatssecretaris Sharon Dijksma. Ook alle huidige regeringspartijen ondersteunen
de doelstelling van 90% minder plastic flesjes in het milieu.
Sharon Dijksma heeft beloofd om voor het einde van 2017 met een plan te komen om die
daling van 90% te realiseren. Uit de studie van CE Delft in opdracht van het ministerie, blijkt
inmiddels dat statiegeld het aantal flesjes en blikjes in het zwerfafval met ongeveer 70-90%
zal verminderen. Het is daarmee het enige middel waarvan we weten dat het de doelstelling
van de Plastic Soup Surfer kan realiseren. Overige initiatieven, waaronder de pilot Schoon
Belonen, zullen die claim niet kunnen maken.
Volgens een onderzoek van Radar blijkt dat 74% van de Nederlanders voorstander is van de
uitbreiding van statiegeld. Mede namens die ruime meerderheid van de bevolking vragen wij
u om voor het einde van 2017 het besluit te nemen om statiegeld in te voeren op flesjes en
blikjes. Dat is niet alleen goed tegen het zwerfafval, maar past bij uitstek binnen een
circulaire economie.

Graag gaan wij op korte termijn met u het gesprek aan over dit onderwerp en bij voorkeur
nog vóór het Algemeen Overleg Circulaire Economie van 13 december 2017. Wij stemmen
onze agenda’s af op uw beschikbaarheid.
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