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Samenvatting 

De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft een motie over het onderwerp plastic afval ingediend voor 

de Buitengewone ALV van 30 november a.s. Het VNG bestuur heeft een positief preadvies 

uitgebracht op deze motie, die u als bijlage bij deze ledenbrief aantreft.  

 

Er zijn geen andere moties of amendementen ingediend.  

 

 

 

 

Brief aan de leden 

T.a.v. het college en de raad 

 

  Datum 

26 november 2018 

Ons kenmerk 

COS/U201801074 

Lbr. 18/076 

Telefoon 

070 373 8393 

Bijlage(n) 

1 

 

  

   

Onderwerp 

Motie Utrechtse Heuvelrug over plastic afval  

voor Buitengewone ALV 30 november 2018 
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Geacht college en gemeenteraad, 

 

De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft een motie over het onderwerp plastic afval ingediend voor 

de Buitengewone ALV van 30 november a.s. Het VNG bestuur heeft een positief preadvies 

uitgebracht op deze motie, die u als bijlage bij deze ledenbrief aantreft.  

 

Er zijn geen andere moties of amendementen ingediend.  

 

Strekking van de motie 

De gemeente Utrechtse Heuvelrug verzoekt het bestuur van de VNG om een brede lobby te starten 

tegen het gebruik van plastic als verpakkingsmateriaal en wegwerpartikel. Stimulering van de 

ontwikkeling en het gebruik van alternatieven dient onderdeel uit te maken van deze lobby.  

 

Preadvies VNG-bestuur: positief 

Voor (plastic) verpakkingen die op de markt komen of worden geïmporteerd geldt 

producentenverantwoordelijkheid. Dit is in Nederland ingevuld via de Raamovereenkomst 

Verpakkingen 2013-2022, waarvoor momenteel door de drie partijen (Ministerie van I&W, 

verpakkende bedrijfsleven en VNG) aan aanvullende afspraken wordt gewerkt.  

 

Onderdeel van deze aanvullende afspraken is de verduurzaming van verpakkingen aan de voorkant 

van de zogenoemde ‘kunststofketen’ en de aanpak van zwerfafval. De VNG zet zich in om 

harde(re) afspraken te maken over onder meer de recyclebaarheid van verpakkingen en het 

gebruik van alternatieven. Eerder heeft de VNG de uitbreiding van het statiegeldsysteem 

ondersteund, waarvoor inmiddels afspraken zijn gemaakt tussen het verpakkende bedrijfsleven en 

het ministerie van I&W.  

 

Aan de leden 

 

  Datum 

26 november 2018 

Ons kenmerk 

COS/U201801074 

Lbr. 18/076 

Telefoon 

070 373 8393 

Bijlage(n) 

1 

 

  

   

Onderwerp 

Motie Utrechtse Heuvelrug over plastic afval voor Buitengewone ALV 

30 november 2018 
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Op Europees niveau is regelgeving in voorbereiding die gericht is op het beperken van kunststof 

producten voor eenmalig gebruik. De VNG ondersteunt deze regelgeving, die het gebruik van 

alternatieve materiaalsoorten naar verwachting stimuleert.  

 

De huidige inzet vanuit de VNG ligt in lijn met de strekking van de motie. Het VNG bestuur adviseert 

derhalve de leden om deze motie over te nemen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 

 

mr J.H.C. van Zanen 

voorzitter 
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