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Motie: Meer aandacht voor rol gemeenten bij totstandkoming en implementatie van UP 
afspraken 

Overwegende dat: 
• meerdere onderzoeken1 aantonen dat het instrument Uitgebreide 

Producentenverantwoordelijkheid niet optimaal leidt tot een sluitende afval- en grondstoffenketen 
van huishoudelijk afval en daarmee niet voldoende bijdraagt aan de transitie naar een Circulaire 
economie; 

• het onderzoek door Universiteit van Utrecht leidt tot de conclusie dat gemeenten en 
gemeentelijke inzamelaars ten onrechte niet als gelijkwaardige partner aan tafel zitten bij het 
ontwerpen van UPV besluiten; 

• er in mei 2022 nog altijd geen vergoeding is vastgesteld voor gemeenten voor ingezameld 
brongescheiden PMD en dat het Rijk gemeenten hierin niet bijstaat en er niet voorzien is in een 
passend escalatiemodel; 

• de UPV Textiel al per 2023 moet ingaan met grote impact op bestaande gemeentelijke 
inzamelstructuren terwijl de spelregels nog niet bekend zijn en het overleg met de gemeentelijke 
inzamelaars nog onvoldoende is ingevuld; 

Constaterende dat: 
• iedere UPV-constructie zijn eigen overlegstructuren kent en gemeenten voor de inzameling van 

alle huishoudelijke afvalstromen een zorgplicht kennen en daarmee ook naar het systeem van 
inzameling en het belang van de bewoners als geheel kijken; 

• de Rijksoverheid geen regie neemt op het sluiten van de grondstoffenketens en via het 
instrument producentenverantwoordelijkheid de mark! laat betalen én bepalen ten koste van 
gemeenten die vanuit hun zorgplicht en inzamelinfrastructuur een essentiële schakel zijn in de 
keten; 

• de VNG met beperkte capaciteit en kennis moeilijk alleen voor alle gemeenten en gemeentelijke 
inzamelaars de complexiteit van het toenemend aantal UPV's kan beheersen; 

Dragen het VNG-bestuur op 
• om bij het Ministerie van lenW aan te dringen op een sterkere regierol door het Rijk bij UPV's 

inzake huishoudelijke afval en op het heroverwegen van het geheel aan instrumenten die nodig 
zijn om een circulaire economie mogelijk te maken 

• om bij het Ministerie van lenW aan te dringen op het betrekken van VNG én NVRD namens de 
gemeenten en gemeentelijke inzamelaars bij het ontwerpen van UPV's conform de EU richtlijn. 

1 (1) Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid: rol en verantwoordelijkheden gemeenten en inzamelingsorganisaties in relatie tot 
producenten - Juridische kaders voor de afbakening van verantwoordelijkheden 18 maart 2022 door Universiteit van Utrecht prof. Dr. C. 
Backes in opdracht van NVRD. (2) PBL (2021) Extended Producer Responsibility, Design, Functioning and effects. (3) Quickscan optimalisatie 
ketensamenwerking UPV door Partners for Innovation in opdracht van Min lenW 

S.v.p. bij correspondentie datum en kenmerk van deze brief vermelden 
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Conform ook de oproepen vanuit de Tweede Kamer richting de staatssecretaris tijdens het 
commissiedebat van 11 mei 2022; 

• om bij het Ministerie van lenW aan te dringen op de herziening van het Besluit Uitgebreide 
Producentenverantwoordelijkheid op basis van het rapport van de Universiteit van Utrecht. Met 
als speerpunt om bij het formuleren van ontwerpbesluiten inzake huishoudelijke afvalstromen de 
gemeentelijke uitvoering als volwaardige partner aan de voorkant van het proces al te betrekken 
en dat gedurende de looptijd van de UPV de maatschappelijke belangen van de gemeentelijke 
en publieke afvalinzameling als gelijkwaardige ketenpartner worden opgenomen; 

• om gezien de veelheid en complexiteit van het afvaldossier hierin samen op te trekken met de 
NVRD, waarbij de meeste gemeenten en alle gemeentelijke inzamelorganisaties zijn 
aangesloten. 

en gaat over op de orde van de dag. 

De Burgemeester en wethouders van gemeente Rijswijk, 
de seer tari de burgemeester (wnd), 

/e 
mr.drs. G.A,A. Verkerk ." 
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Bijlage: overzicht gemeenten die mee-indienen en de motie ondersteunen 

Mede indieners colleges van b&w van de gemeenten: 
Leidschendam Voorburg 
Wassenaar 
Midden Delfland 
Delft 
Pijnacker Nootdorp 
Nieuwkoop 
Zaanstad 
Bodegraven-Reeuwijk 
Enschede, 
Almelo, 
Haaksbergen, 
Hof van Twente, 
Oldenzaal, 
Dinkelland, 
Twenterand, 
Wierden, 
Borne, 
Losser 
De Wolden 
Roosendaal 
Hellendoorn 
Dijk en Waard 
Noordoostpolder 
Kampen 
Dalfsen 
Amersfoort 
Purmerend 
Hendrik-Ido-Ambacht 
Edam-Volendam 
Lelystad 
Bloemendaal 
Heemstede 
Aalsmeer 
Amstelveen 
Diemen 

Themagroep Duurzaamheid 
Deze motie wordt ondersteund door de themagroep Duurzaamheid van het G40 Stedennetwerk, 
namens 

Karin Dekker 
Voorzitter themagroep Duurzaamheid van de G40 
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