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Omschrijving
Tijdens de behandeling van agendapunt 8 Vaststellen Beleidsplan
Schoon zegt wethouder Snoek het volgende toe. Hij zal de commissie 
nader schriftelijk informeren over welke evenementen goed op weg zijn 
bij het gebruik van hardcups of het invoeren van statiegeld op bekers en 
flessen bij evenementen, en welke rol de gemeente nog kan spelen.

Welke evenementen zijn goed bezig met het gebruik van hardcups of een duurzame optie voor de plastic 
bekers?
Bijna alle (grote) Haarlemse evenementen gebruiken een alternatief voor de oude plastic wegwerpbeker. In 
Haarlem introduceert de gemeente een regeling waar de organisator zelf kan bepalen welk circulair 
systeem (het inzamelen van bekers voor hergebruik of recyclen) ze willen gebruiken omdat er niet éééén 
juiste oplossing is voor de verschillende evenementen. Elk evenement kent haar eigen specifieke 
uitgangspunten rondom locatie, omvang, toegankelijkheid, veiligheid, doelgroep, tijdsduur en 
duurzaamheids-doelstellingen. Per evenement is maatwerk noodzakelijk en zijn er meerdere oplossingen 
mogelijk bij o.a. de keuze voor gebruik van drinkbekers.

Stand van Zaken/afdoening
Sinds maart 2020 ziet alles er anders uit voor de evenementen. In 2020 hebben er zeven evenementen nog 
plaats kunnen vinden die allen hebben ingezet op een duurzamer evenement. Vrijwel alle (grotere) 
evenementen hebben duurzaamheid als vast onderdeel binnen de organisatie van hun evenement.

Het gaat de goede kant op, maar sinds 2020 hebben we de duurzame doelstellingen nog niet echt kunnen 
uitvoeren (zonder evenementen). Ook dit jaar is er onzekerheid maar duurzaamheid blijft een onderdeel 
van de vergunningaanvraag en als gemeente hebben we dan ook dit jaar een ondersteunende, adviserende 
en faciliterende rol.
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Welke rol kan de gemeente nog spelen? Is het opgenomen in de vergunning?
Per 2020 zijn vergunningsvoorwaarden en een checklist Duurzame Evenementen toegevoegd aan de 
evenementenvergunning. Met deze checklist wordt inzichtelijk hoe ver een evenement is met 
verduurzamen en/of welke stappen er nog gemaakt moeten worden. In de vergunningsvoorwaarden voor 
evenementen is per 2020 o.a. opgenomen;

Herbruikbare of recyclebare (circulaire) bekers worden verplicht. Bij andere opties dan hardcups wordt met 
een afvalscheidingsplan gezorgd voor een zo schoon mogelijke, recyclebare mono-stroom. De organisator 
heeft zelfde keuze welk systeem er gebruikt wordt. Andere opties dan bovenstaand voldoen indien 
gelijkwaardigheid kan worden aangetoond. *uitzondering van stads-brede evenementen
Er wordt bij voorkeur een borgsysteem (bijvoorbeeld een statiegeldsysteem) ingezet. Bij het gebruik van 
hardcups is het gebruik van een borgsysteem verplicht.
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