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Datum 3 mei 2019 

Onderwerp Motie Sta op Statiegeld 

Aanleiding Stand van zaken uitvoering Motie Sta op Statiegeld 

Portefeuillehouder Annelies van der Have (coördinerend) 

 
Op 27 september 2018 is door de Gemeenteraad van Heemstede de Motie Sta op 
Statiegeld aangenomen. Hierbij ontvangt u een Collegebericht met een stand van zaken.  
 
Motie Sta op Statiegeld 
In het kader van het voorkomen van (zwerf)afval roept de Motie Sta op Statiegeld het 
College op in overleg te treden met sportverenigingen, winkeliers- en horecaeigenaren over 
de invoering van statiegeldglazen en gebruik te maken van subsidies en vergunningen.  
 
 
Acties van het college 
 
Evenementen 
 
Statiegeldglazen 
Statiegeldglazen zijn meestal gemaakt van hard plastic (polycarbonaat is vrijwel 
onbreekbaar) en vele malen (tot 100 keer) herbruikbaar. Inzet hiervan tijdens evenementen 
kan het gebruik van honderden eenmalig gebruikte wegwerpbekers voorkomen en gaat 
vanuit ervaring zwerfafval tegen. Door de statiegeldglazen neutraal te houden, voorkomen 
we dat gebruikers de glazen niet meer inleveren. De gemeente Heemstede onderzoekt op 
welke manier het gebruik van herbruikbare evenementenbekers kan worden gestimuleerd en 
welke rol de gemeente daarin kan spelen. Vraag hierbij is bijvoorbeeld of de gemeente de 
glazen zelf ter beschikking wil stellen of dat het verstrekken door een derde partij ook een 
optie is.  
 
Inventarisatie ervaringen in andere gemeenten 
Er zijn verschillende gemeenten in Nederland die bekers van wegwerp plastic (voornamelijk 
tijdens evenementen) hebben verboden. In Amsterdam is het organisatoren van 
evenementen sinds 2019 verplicht herbruikbare plastic bekers (hardcups) te gebruiken en 
daarbij een statiegeldsysteem te hanteren. Na een aantal pilots, is in Leiden besloten het 
beheer van de glazen te beleggen bij Green-cups die tegen betaling te huren zijn door 
ondernemers. Bij de viering van Leidens Ontzet worden kanttekeningen gezet bij de 
logistiek, opslag en inzet van extra personeel. In de Haarlemmermeer wordt gekeken naar 
de resultaten van andere gemeenten om een wel overwogen keuze te maken voor de 
invoering van eco-glazen. In de praktijk blijkt het geen eenvoudige materie is en een 
uniforme methode voor de invoering van statiegeldglazen niet voor handen is.    
 
Evaluaties bij andere gemeenten geven aan dat voor het slagen van het gebruik van eco-
glazen het van belang is dat: 
- de verplichting voor het gebruik van eco-glazen bij nader te bepalen evenementen in de 
evenementenvergunning wordt vastgelegd; 
- de handhaving op adequate wijze plaatsvindt; 
- in de beginfase continue aandacht en begeleiding aanwezig is; 
- de problemen van de horeca serieus genomen worden en bespreekbaar blijven. 
 
Overleg met stakeholders 
Bij de aanvraag van een vergunning voor een evenement wordt expliciet aangegeven dat de 
gemeente het zeer waardeert als gebruik wordt gemaakt van statiegeldglazen. Totdat 
ervaringen zijn opgehaald en een formele grondslag bestaat om gebruik te verplichten, is dit 
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de werkwijze. In het kader van de evaluatie van evenementen wordt dit onderwerp 
besproken, waarmee een bewustwordingsproces is ingezet en waardevolle input wordt 
opgehaald bij organisatoren voor het op te stellen evenementenbeleid ten aanzien van dit 
onderwerp.  
Binnen Heemstede wordt door horecaondernemers al nagedacht over het gebruik eco-
glazen. Zo zal tijdens het aankomende Voorjaarsfestival bij De Eerste Aanleg uitsluitend 
worden gedronken uit eco-glazen. Hiermee wordt in de praktijk proefgedraaid en kunnen 
ervaringen door de gemeente worden benut in het vervolg.  
 
Budget voor vervolg beschikbaar 
Vanuit het Zwerfafvalfonds is reeds een bedrag van € 10.000,- beschikbaar om te 
onderzoeken op welke manier de inzet van statiegeld-glazen kan bijdragen aan het 
voorkomen van zwerfafval, met name gericht op evenementen.  
 
Vervolg via het evenementenbeleid 
Een middel om het gebruik van statiegeld glazen door te voeren is nog niet beschikbaar, dit 
moeten onderdeel worden van het evenementenbeleid. Aan dat evenementenbeleid wordt 
nu hard gewerkt. In het plan van aanpak dat in april in de commissie Middelen is besproken 
is de verduurzaming van evenementen expliciet benoemd. Pilots in eigen gemeente, 
gesprekken met organisatoren en de horeca alsmede en de ervaringen opgedaan in andere 
gemeenten worden gebruikt om zicht te krijgen op de uitdagingen teneinde in samenspraak 
met de stakeholders te komen tot invoering van het gebruik van evenementenglazen.  
 
Sportverenigingen 
Ook binnen het formeel bestuurlijk overleg met de sportverenigingen is, naast 
dementievriendelijke gemeente, openbare toiletten, rookvrije generatie, het gebruik van 
statiegeldglazen besproken. Terzijde kan worden vermeld dat HBC-tennis een rookvrij terras 
heeft ingevoerd. 
 


