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Het plan stimuleert innovatie en schept
kansen voor alle partijen in de keten:
- Voor de recyclingindustrie:
meer materialen te recyclen
- Voor gemeenten: minder zwerfafval
en meer afvalscheiding
- Voor afvaldienstverleners: ontwikkelen van nieuwe concepten om
efficiënt deze stromen te verzamelen
- Voor scholen en verenigingen:
een nieuwe inkomstenbron
- Voor de verpakkingsindustrie:
bijdrage leveren aan voorkomen van
afval op straat

Huidige voorstel
retourpremie

Om dit initiatief snel te implementeren
is het de juiste weg vooral te starten in
pilots en deze in de praktijk te testen. Ook van belang is om bestaande
initiatieven door te ontwikkelen en deze
succesvol te maken.

Scholen en verenigingen

Om ook op de lange termijn succesvol
te zijn is het betrekken van de gehele
keten van belang en ook een verbreding
van de mogelijkheden voor partijen om
mee te kunnen doen binnen deze regeling. In deze korte positon paper gaan
wij op deze zaken nader in.

Om zwerfafval tegen te gaan wil het
kabinet het inleveren van kleine plastic
flesjes en blikjes gaan belonen via de
zogenaamde “retourpremie”.
Dit systeem komt naast de bestaande
systemen van Plastic Heroes voor
plastic verpakkingen, blikverpakkingen en drankenkartons (via plastic
zakken en verzamelcontainers) en ook
blijft het statiegeld op grote plastic
frisdrankflessen intact.

De retourpremie is, in het huidige
voorstel, niet bedoeld voor de individuele consument, maar is bestemd
voor scholen, verenigingen en andere
maatschappelijke organisaties.
De staatssecretaris heeft de betrokken partijen (verpakkingsindustrie,
gemeenten en maatschappelijke
organisaties) gevraagd om met een
voorstel te komen om meer plastic
flesjes van een halve liter of minder

en blikjes in te gaan zamelen. Deze
partijen hebben het aanbod gedaan
om met een aanpak te komen voor
een beloning voor zowel lege flesjes
als blikjes. Dit voorstel wordt nu verder
uitgewerkt tot een concreet plan dat in
het najaar klaar is. In januari 2016
willen de partijen beginnen met de
proef bij circa 40 gemeenten.
De retourpremie heeft breed maatschappelijk draagvlak en het is van
groot belang dat de retourpremie
wordt gesteund door onder meer VNONCW en Stichting Natuur en Milieu.
Er liggen meer kansen voor Nederland!
Het Nederlands kabinetsbeleid heeft
als doelstelling dat in 2020 75% van
het huishoudelijk- en KWD afval wordt
gescheiden. Juist deze premie kan een
extra bijdrage leveren aan de realisatie
van deze ambitieuze doelstelling.
Dat kan door drie zaken in het plan
toe te voegen en het echt onderdeel te
laten worden van het programma Meer
en Beter Recyclen.
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1. Uitbreiding naar meer
doelgroepen
Van Gansewinkel vindt het een goed
plan om de premie te betalen aan
maatschappelijke organisaties, maar
beveelt voor een snelle en succesvolle uitrol van het plan aan de consument ook de gelegenheid te geven te
kunnen sparen. Het is ook juist deze
consument die hier zijn rol moet en
kan pakken. Hoe meer doelgroepen,
hoe meer kans op extra materialen
die uit het restafval blijven. Afvalscheiding en recycling begint bij
bewustwording bij de consument
en vervolgens kun je dit nadrukkelijk
stimuleren door het de consument
gemakkelijk te maken en het effect
van het scheidingsgedrag direct
meetbaar.

2. Uitbreiding met meer
materialen
	En Nederland kan direct “doorpakken”
en de retourpremie breder inzetten
voor meer materialen, grondstoffen en
zelfs afgedankte producten.
	Als de consument waardevolle
reststromen wegbrengt zoals de
kleine flesjes, waarom dan ook niet
direct kleine elektrische apparaten
in kunnen leveren, of textiel, papier
of frituurvet? Van Gansewinkel denkt
aan concepten waarbij verenigingen
en scholen meer dan alleen flesjes

en blikjes kunnen accepteren.
De markt kan zorgen voor nieuwe concepten. Maar er kan ook
worden gedacht aan bestaande
systemen zoals Afval Loont, dat al
in de praktijk werkt. Daar worden
ook dergelijke stromen ingeleverd door consumenten, die een
bedrag/premie ontvangen voor het
terugbrengen van hun materialen
en producten. Dat bedrag wordt
dan uitgekeerd op hun eigen privé
rekening of op de rekening van
hun school, kerk of vereniging. Het
bestaat dus al.
De kansen liggen er volop voor
concrete stappen naar meer en
beter recyclen in Nederland!

3. Daag de markt uit
innovatief te zijn
Vervolgens zou het een goede zaak
zijn dit vrij te laten aan de markt
om met innovatieve concepten te
komen, zodat efficiënte inzamel en
recyclingsystemen ontstaan die de
consumenten een zo klantvriendelijk mogelijke oplossing bieden. Nu
is de regeling voorbehouden aan
Gemeenten, wij verzoeken daarin
de Staatssecretaris die vrij te laten
aan de markt. Daarbij kan prima het
voorbehoud gemaakt worden dat dit
professionele en geaccrediteerde
bedrijven moeten zijn om toegang te
hebben tot de vergoedingen uit het
Afvalfonds Verpakkingen.

Uitwerking visie
Van Gansewinkel
Los van de prima resultaten in bepaalde
regio’s in Nederland; nog steeds blijven
de resultaten van afvalscheiding bij gemeenten achter bij de doelstellingen.
Zeker nu dit kabinet nieuwe doelstellingen (in tien jaar tijd van 10 miljoen ton
afval naar 5 miljoen) heeft geformuleerd
in het VANG-programma is de uitdaging
groot.Daarom is deze retourpremie een
goede stimulans voor gemeenten en
consumenten om nog meer materialen
gescheiden te houden.
Samengevat pleit Van Gansewinkel
ervoor om:
1. de retourpremie direct door te
kopiëren naar meer doelgroepen;
2. de retourpremie uit te breiden naar
meer materialen.
3.	Niet alleen gemeenten, maar ook de
markt toegang te geven tot de
vergoedingen uit het Afvalfonds.
Zo dragen we samen zorg voor een
schonere leefomgeving en de creatie van
een circulaire economie.
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