
Motie Statiegeld Alliantie  
 

 

Het Algemeen Bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta, in vergadering bijeen op 

6 februari 2018,   

 

Overwegende dat 

• Waterschap Drents Overijsselse Delta een goede waterkwaliteit en het terugdringen van 

(micro)verontreinigingen als een van de speerpunten van haar beleid heeft;  

• jaarlijks wereldwijd miljoenen tonnen (micro)plastics in het oppervlaktewater terecht 

komen, waarvan het grootste deel bestaat uit zwerfafval. Plastic fragmenteert tot kleine 

deeltjes waardoor ons water verandert in een ‘plastic soep’. Het plastic leidt tot problemen 

bij en sterfte van waterdieren. Via de voedselketen en drinkwater kan dit ook 

gezondheidsrisico’s voor de mens vormen.  

• dagelijks in het hele land, en ook in ons werkgebied, vele kilo’s zwerfafval uit het opper-

vlaktewater wordt gevist, waarvan een belangrijk deel plastic is; 

• voorkomen beter is dan genezen, dus dat het terugdringen van plastic afval het beste bij de 

bron kan gebeuren: uit onderzoek blijkt dat statiegeld op blikjes en flesjes zwerfafval met 

90 procent kan verminderen; 

• steeds meer gemeenten, waterschappen, milieuorganisaties, bedrijven, en burgerinitiatieven 

zich aansluiten bij de Statiegeld Alliantie en gezamenlijk pleiten voor een structurele 

oplossing voor de vervuiling door plastic flessen en blikjes en daarvoor bij de Nederlandse 

regering pleiten voor uitbreiding van het statiegeldsysteem in 2018 tot alle grote én kleine 

PET-flessen en blikjes in Nederland; 

• de Statiegeld Alliantie een eerlijke oplossing wil voor zwerfafval door de kosten ervan weg te 

halen bij de burgers en gemeentelijke overheden en waterschappen en het verpakkende 

bedrijfsleven ervoor verantwoordelijk wil maken, en zo een écht duurzaam, circulair model 

voor het beheer van grondstoffen wil bereiken; 

 

Verzoekt het DB 

Waterschap Drents Overijsselse Delta op zo kort mogelijke termijn te doen toetreden tot de 

Statiegeld Alliantie en daarmee het pleidooi voor uitbreiding van het statiegeld systeem tot alle grote 

én kleine PET-flessen en blikjes in Nederland, verder kracht bij te zetten    

 

De leden van het Algemeen Bestuur,   

 

Marion Wichard - Water Natuurlijk  

 


