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Geachte Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat,

Met dit schrijven maken de Plastic Soup Foundation en IVN Natuureducatie gebruik
van de mogelijkheid haar zienswijze kenbaar te maken over de conceptregelgeving
die dient tot wijziging van het Besluit beheer Verpakkingen 2014, zoals gepubliceerd
in de Staatscourant van 4 maart j.l.
De ratio achter de conceptregeling is zwerfvuil te verminderen en circulariteit te
bevorderen, een doel dat wij van harte steunen. Echter dient de regelgeving niet
beperkt te worden tot kleine plastic flessen en een beperkt aantal dranken.
Op basis van recent uitgevoerde monitoringen van afval op de oevers van de Maas
en Waal in het kader van het project Schone Rivieren, een initiatief van IVN
Natuureducatie, Stichting De Noordzee, en Plastic Soup Foundation, blijkt dat 84
procent van al het rivierafval bestaat uit plastic. Tot de drankverpakkingen die in
groten getale op de oevers worden aangetroffen, behoren ook blik en drankzakjes.
Zie hiervoor de bijlage ‘Resultaten rivierafvalonderzoek 2018’.
In 2018 zijn er bijna 77.000 items (waarvan 65.000 stukken plastic) aangetroffen
langs de oevers van de Waal en Maas op ruim tweehonderd locaties van honderd
meter lengte. De top 5 meest aangetroffen items betreffen allemaal plastics. Plastic
drankverpakkingen staan op nummer 3. Gemiddeld worden meer dan 28
drankverpakkingen aangetroffen op honderd meter rivieroever. Deze bevindingen

geven duidelijk de urgentie van het afvalprobleem weer en specifiek de noodzaak om
lekkage van drankverpakkingen naar het milieu te stoppen.

In 2015 bestond in Europa plasticafval voor
59% uit verpakkingen (A European Strategy
for Plastics in a Circular Economy, 2018)
met een gemiddelde gebruiksduur van
amper 20 minuten.
Wil de Nederlandse overheid haar
recycledoelstellingen behalen en naar een
circulaire economie toewerken dan is het
inzamelen van alle drankverpakkingen via
statiegeld onontbeerlijk.

Verder onderschrijven wij de zienswijze die is ingediend door Recyling Netwerk
volledig.

Hoogachtend,
mede namens de partner binnen het Schone Rivieren project IVN Natuureducatie
(www.schonerivieren.org)

Maria Westerbos,
Directeur Plastic Soup Foundation

