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Aan de leden van commissie Bouwen, Wonen en 

Buitenruimte 

 

 

Geachte commissieleden, 

 

Op 14 november 2022 ontving u een brief van Zwerfie010 (zie bijlage), met het verzoek om 
een vervolgoproep te doen aan het kabinet om te komen tot optimalisatie van de 
statiegeldregeling.  
 

Bijgaand treft u mijn reactie op de brief.  

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 
 

V.P.G. Karremans 
Wethouder Handhaving, Buitenruimte, Mobiliteit  
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Bijlage; Brief 14 november, Zwerfie, de heer Rodermans 



 

 

 
 
 

Mr. Drs. V.P.G. Karremans 

Wethouder Handhaving, Buitenruimte, Mobiliteit 

Bezoekadres: Stadhuis Coolsingel 40  

3011 AD Rotterdam 

Postadres: Postbus 70012  

3000 KP Rotterdam 
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Uw kenmerk: - 

 

Datum: 9 januari 2023 

 
Betreft: Zwerfie010 statiegeld 
drankverpakkingen 

 

 

Zwerfie010, heer Rodermans 

 

 

Geachte heer Rodermans, 
 
Dank voor uw brief van 14 november 2022 aan de gemeenteraad met als bijlage het 
onderzoek naar de samenstelling van flesjes bij het zwerfafval.  
Ik wil u als eerste bedanken voor de inzet op het terugdringen van zwerfafval in Rotterdam, 
een doelstelling die we met elkaar delen. En mijn bewondering uitspreken hoe Zwerfie 
Rotterdammers enthousiasmeert om hier onderdeel van uit te maken en hun steentje bij te 
dragen.  
 
Ook het onderzoek wat is gedaan naar de samenstelling van flesjes die gevonden worden in 
de openbare ruimte draagt bij aan deze bewustwording, ook bij mij. Ik was bijvoorbeeld niet op 
de hoogte van het feit dat een aantal importeurs de statiegeldregeling niet respecteert.   
Ik kan mij vinden in uw voorstel om in gesprek te gaan met staatssecretaris Heijnen over dit 
punt en de andere twee aangedragen punten, statiegeld op basis van verpakking en de 
uitbreiding van statiegeld naar alle drankverpakkingen. Ik zal een afspraak maken met 
staatssecretaris Heijnen om de door u aangedragen punten te bespreken. 
Hoewel ik van mening ben dat de meest effectieve manier om de door u gesignaleerde 
problemen aan te pakken, via landelijke wet- en/of regelgeving is, ga ik tegelijkertijd 
onderzoeken wat de (juridische) mogelijkheden zijn om bijvoorbeeld de verkoop van flesjes en 
(straks ook) blikjes waarop onwettig geen statiegeld zit op gemeenlijk niveau aan banden te 
leggen. 
 
De ontwikkelingen op het gebied van de statiegeldregeling en recycledoelstellingen van 
verpakkingsmaterialen hebben mijn aandacht. Ik ben het met Zwerfie eens dat deze van grote 
positieve invloed zijn op het terugdringen van zwerfafval in de buitenruimte. Ik was dan ook blij 
om te horen dat staatssecretaris Heijnen een recycledoelstelling op drankkartons heeft 
toegezegd. Dit betekent echter niet dat we er zijn, het blijft mijn aandacht en inzet houden.  
 
Met andere woorden: aangemoedigd door uw oproep blijven wij ons inzetten om zwerfafval in 
de buitenruimte te verminderen. 
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Ik vertrouw erop u met deze brief voldoende geïnformeerd te hebben. 
 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 
 

V.P.G. Karremans 
Wethouder Handhaving, Buitenruimte, Mobiliteit  
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