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Geachte woordvoerders circulaire economie, 

 

U heeft 11 april uw algemeen overleg circulaire economie. Een onderwerp dat veelvuldig bij 

gemeenten aan de orde komt. Wij willen u graag enkele aandachtspunten meegeven op de 

agenda. 

 

Evaluatie Programma VANG  

Gemeenten hebben de afgelopen jaren stevig geïnvesteerd en ingezet op afvalscheiding en het 

verminderen van de hoeveelheid restafval. Dit heeft geleid tot veelbelovende resultaten. Gezien de 

plannen die bij veel andere gemeenten nog op stapel staan, verwachten we dat in 2020 flinke 

stappen zijn gezet richting de doelen voor huishoudelijk afval. Een versnelling is hiervoor echter nog 

nodig en mogelijk. Uit de onderlinge verschillen tussen gemeenten blijkt dat er nog het nodige 

perspectief is voor verbetering van prestaties van gemeenten die nog achterblijven.  

 

Draagvlak bij onze inwoners is een cruciale voorwaarde. Hiervoor is het nodig dat het nut en de 

noodzaak van wijzigingen in het (landelijke) afvalbeleid breder worden uitgedragen en inzichtelijk 

worden gemaakt. Dit sluit aan bij de gewenste brede gedragsverandering die nodig is om de 

transitie naar een circulaire economie verder te brengen.  

Een andere uitkomst van de evaluatie is dat naast het gewicht van het afval, ook de waarde en de 

kwaliteit van de deelstromen van belang is. Hoe hoger de kwaliteit van de deelstromen hoe groter 

de leveringszekerheid en hoe beter recycling kan plaatsvinden. Dit betekent dat ook aan de 

zogenoemde voorkant van de verschillende materiaalketens, meer aandacht moet worden besteed 

aan preventie en recyclebaarheid van afvalstromen.  

  

Kleine plastic flessen in het zwerfafval en de monitoring van Rijkswaterstaat 

Gemeenten staan achter een eventuele uitbreiding van het statiegeldsysteem. Een substantieel 

volume van het zwerfafval bestaat immers uit twee stromen die bij uitstek geschikt zijn voor 

inzameling via een statiegeldsysteem: kunststof drankflesjes én blikjes. Invoering van statiegeld op 

blikjes maakt geen onderdeel uit van de afspraken tussen het verpakkende bedrijfsleven en het 

kabinet. Het is daarom denkbaar dat blikjes in de toekomst vaker op de markt worden gezet als 

drankverpakking. Om substitutie te voorkomen en voorbereid te zijn op eventueel aanvullende 

afspraken over blikjes, vragen we om een wettelijke basis voor statiegeld te verbreden naar andere 

materiaalstromen, zoals blikjes en kleine PET. En neem dan gelijk ook de grote flessen mee die nu 

nog op vrijwillige basis worden ingezameld. 

  

Uitvoeringsprogramma Circulaire economie 2019 - 2023 

Het programma laat zien welke concrete acties binnen de vijf prioritaire ketens (biomassa en 

voedsel, kunststoffen, maakindustrie, bouw en consumptiegoederen) worden uitgevoerd. Daarnaast 

concretiseert het kabinet de dwarsdoorsnijdende thema’s, instrumenten waarmee de transitie 
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versneld en opgeschaald wordt.  De transitie vraagt naast specifieke maatregelen binnen de 

genoemde ketens, om draagvlak bij inwoners, bedrijven, instellingen en overheden.  

Draagvlak ontstaat wanneer urgentie voor (gedrags)verandering wordt gevoeld en het verwachte 

resultaat kan worden weergegeven. Zowel consumenten als producenten zullen ‘opnieuw’ moeten 

worden opgeleid, zodat zij op een andere manier keuzes kunnen maken bij het consumeren en 

produceren.  

 

Gemeenten hebben behoefte aan een overkoepelend verhaal, dat de communicatie en 

begrijpelijkheid richting de inwoners ondersteund. De VNG vraagt daarom vooral aandacht voor de 

communicatie van de transitie richting gemeenten en hun inwoners. Wat kunnen inwoners doen en 

wat wordt er de komende jaren van hen verwacht? Dit kunnen gemeenten niet alleen, een 

landelijke campagne is nodig. 

 


