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Onderwerp Statiegeldglazen Heemstede 

Aanleiding Aanschaf statiegeldglazen uit budget Zwerfafval 2019 

Portefeuillehouder Annelies van der Have 

 
Op 17 december 2019 heeft het college ingestemd met het besluit om statiegeldglazen aan 
te schaffen en beschikbaar te stellen t.b.v. evenementen, te implementeren vanuit het op te 
stellen Evenementenbeleid.  
 
Aanleiding 
Plastic afval in de openbare ruimte is een groeiend probleem. Op wereldwijde schaal in de 
vorm van de ‘plastic soup’ in de oceanen en op lokale schaal voornamelijk in de vorm van 
zwerfafval. Om dit te voorkomen en mensen bewust te maken is op 27 september 2018 de 
motie Sta op statiegeld van D66 unaniem aangenomen. De motie roept het College op om in 
overleg te treden met sportverengingen, winkeliers en horecaondernemers om het gebruik 
van statiegeldglazen in te voeren. 
 
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 gemeente is onderzocht op welke manier het gebruik van herbruikbare 
evenementenbekers kan worden gestimuleerd. We hebben hierbij gekeken naar 
vergelijkbare gemeenten qua grootte en soorten georganiseerde evenementen. Er zijn 
gesprekken gevoerd met ondernemers en sportverenigingen. Ook hebben we ons laten 
adviseren door leveranciers. Hieruit blijkt dat een goede optie is om de glazen als gemeente 
aan te schaffen en ze in beheer te geven bij een externe partij. 
 
Organisatoren krijgen hierdoor de huur van de glazen gratis. Zij betalen wel voor transport 
en reiniging. De verrekening van het statiegeld met ‘vermiste’ glazen verzorgen zij ook met 
de organisator. Hierdoor blijft de voorraad glazen altijd op hetzelfde aantal. Bij grotere 
festivals kunnen extra glazen worden gehuurd.  
 
Zwerfafvalfonds 
Vanuit het Zwerfafvalfonds is voor 2019 een bedrag van € 10.000,- beschikbaar voor 
onderzoek en aanschaf  van statiegeldglazen ter voorkoming van zwerfafval gericht op 
evenementen. De glazen kunnen door de levertijden in de loop van 2020 beschikbaar zijn. 
Ze zijn nog niet beschikbaar bij de Nieuwjaarsbijeenkomst 2020. Daarvoor wordt gekeken 
naar andere duurzame oplossingen.  
 
Evenementenbeleid 
In het Evenementenbeleid zal worden bepaald op welke manier ondernemers of 
organisatoren van festivals worden gestimuleerd deze statiegeldglazen in te zetten. Ook kan 
de gemeente Heemstede de glazen zelf inzetten bij evenementen.   
 
Duurzaamheid 
Aan het eind van de levenscyclus kunnen versleten c.q. afgekeurde glazen worden 
ingenomen. De uitvalglazen worden verpulverd en verwerkt tot regranulaat (= gerecycled 
grondstofmateriaal), waarna productie van andere hoogwaardige kunststof producten 
plaatsvindt. Voorbeelden zijn dienbladen, kratten en lichtbakken. 
 
 


