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Geacht college, 
 
Enkele jaren geleden heeft Helmond zich aangesloten bij de statiegeldalliantie. Met naar wij aannemen het 
doel een tegenwicht te vormen voor de lobby van industrie en supermarktketens om geen statiegeld in te 
voeren op plastic flesjes en blikjes. 
Na jaren is nu besloten na statiegeld op grote plastic flessen nu ook statiegeld op kleine flesjes in te voeren. 
De ingangsdatum is zelfs naar voren gehaald naar 1 juli 2021 door druk van de aangesloten gemeentes en 
andere organisaties. 
 
Het statiegeld op blikjes laat nog op zich wachten. Het beslismoment hiervoor staat gepland voor najaar 
2021. Echter ook deze ingangsdatum zou naar voren moeten worden gehaald. Volgens Rijkswaterstaat is de 
hoeveelheid blikjes dat in de natuur terecht komt niet gedaald maar zelfs met 19% toegenomen. 
Vandaar dat de statiegeldalliantie een actie is gestart om de ingangsdatum voor statiegeld op blikjes ook 
naar voren te halen om ergere overlast voor natuur en de openbare ruimte zo snel mogelijk terug te 
brengen. De actie heeft de naam 'Yes We Can' gekregen. 
 

1. Onze vraag: bent u bekend met deze nieuwe aanvullende actie 'Yes We Can' van de 
statiegeldalliantie? 

2. En bent u bereid, in navolging van vele andere gemeentes en organisaties, ook onder deze actie 
een handtekening te zetten om het statiegeld op blikjes naar voren te halen? 

 
 
Namens SP-Helmond 
Ger Klaus 
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Antwoord van het college van burgemeester en wethouders: 
 
Naar aanleiding van uw bovengenoemde brief, delen wij u het volgende mede: 
 
1. Onze vraag: bent u bekend met deze nieuwe aanvullende actie 'Yes We Can' van de statiegeldalliantie? 

 
Ja, daar zijn wij van op de hoogte.   
 

2. En bent u bereid, in navolging van vele andere gemeentes en organisaties, ook onder deze actie een 

handtekening te zetten om het statiegeld op blikjes naar voren te halen? 

Ja, daar zijn wij toe bereid. Het college heeft in 2018 besloten deel te nemen aan de Statiegeldalliantie, die 
zich richt op het invoeren van statiegeld op kleine kunststofflessen en blikjes. Het belang hiervan 
onderschrijven wij nog steeds. Immers, lokaal, landelijk en zelfs wereldwijd is zwerfafval een hardnekkig 
probleem en vormt dit een bedreiging voor milieu, dieren en mensen. Bovendien doet het afbreuk aan de 
uitstraling en kwaliteit van onze stad en ons buitengebied. Kleine kunststof flessen en blijkjes zijn een 
belangrijk bestanddeel van het zwerfafval. Invoeren van statiegeld hierop levert wat ons betreft een grote 
bijdrage aan een circulaire economie en een schone en leefbare omgeving. Bovendien betekent het minder 
kosten voor het opruimen van zwerfafval. Afvalscheiding en hergebruik van waardevolle grondstoffen, 
bijvoorbeeld via statiegeldsystemen loont zowel voor de inwoner als voor het milieu.  
 
Nu de invoering van statiegeld op kleine kunststofflessen per 1 juli 2021 een feit is, vinden wij het 
noodzakelijk dat de invoering van statiegeld op blikjes zo spoedig mogelijk volgt. Om die reden sluiten wij 
ons aan bij de Yes We Can! Campagne van de Statiegeldalliantie en blijven we ons inzetten om ook 
statiegeld op blikjes zo spoedig mogelijk in te voeren. 
 
Burgemeester en wethouders van Helmond 
 
Mevr. P.J.M.G. Blanksma-Van den Heuvel                                   H.J. de Ruiter 
Burgemeester                                 secretaris 


