
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Motie: nieuwe afspraken raamovereenkomst verpakkingen 2013 – 2020 
 
De gemeenten  Gooise Meren en Eemnes dienen deze motie in op de Buitengewone Ledenvergadering van de 
Vereniging Van Nederlandse Gemeenten bijeen op 29 november 2019. 
 
Constaterende dat: 

 De VNG op 6 september 2019 een ledenbrief heeft gestuurd gericht aan colleges en raden van 
Nederlandse gemeenten met een pakket nieuwe afspraken om het systeem van inzameling en 
verwerking van kunststof verpakkingsmateriaal (Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022) 
fundamenteel aan te passen;  

 De voorgestelde aanpassingen ingrijpende gevolgen hebben voor de autonomie van gemeenten 
m.b.t. inzameling en verwerking van hun afval; 

 Het VNG-bestuur de afspraken heeft voorgelegd aan de Buitengewone Algemene 
Ledenvergadering op 29 november a.s. 

 
Overwegende dat: 

 Daadwerkelijk en zinnig hergebruik als grondstof van huishoudelijk plastic afval uit PMD niet meer 
is dan ongeveer 20%, waarmee het in feite voor 80% overeenkomt met het restafval (n.b.: de 
cijfers van de afvalindustrie gaan over potentiële geschiktheid);  

 Van de VANG-doelstellingen, gericht op vermindering van het restafval, een stimulerend effect 
uitgaat voor alternatieve afvalcategorieën naast het restafval, zonder dat dit de circulariteit 
noodzakelijkerwijs bevordert;  

 Sprake is van toenemende zorgen over de milieueffecten (waaronder lekkage uit de keten) van 
bron-gescheiden inzameling, verwerking, verhandeling en transport van huishoudelijk plastic afval 
ten opzichte van het – zo geringe – hergebruik (zie CE/TNO rapport 2015 gekwantificeerde 
milieuvoordelen ten opzichte van de inspanning); 

 Een onafhankelijk kennisinstituut niet voor handen is; 

 Bij de afspraken de huidige broninzameling van PMD als uitgangspunt wordt gehanteerd, terwijl in 
diverse media en onderzoeken in toenemende mate kanttekeningen worden geplaatst bij de 
doelmatigheid hiervan en zorgen worden geuit over milieuschade door eerder genoemde lekkage. 

 
Van mening dat: 

 Een deel van de nieuwe afspraken in de Raamovereenkomst verbeteringen kunnen betekenen ten 
opzichte van de huidige Raamovereenkomst. Met name het verleggen van het meetmoment en de 
afspraken met betrekking tot zwerfvuil. Ook vraagt de Raamovereenkomst om scherpere 
afspraken over de circulariteit van de verpakkingen teneinde het lekken van huishoudelijk plastic 
afval uit PMD te reduceren en ‘down-cycling’ te voorkomen; 

 Gescheiden inzameling van bij voorbaat niet-recyclebaar afval (vergoed door het Afvalfonds) tot 
verwarring kan leiden en de bereidheid van consumenten kan ondermijnen; 

 De ontwikkelingen dusdanig zijn dat andere inzamelvormen, bijvoorbeeld statiegeld en 
brengstations zoals die voor glas bestaan, eveneens verantwoorde inzamelmethoden zijn die als 
uitgangspunt kunnen dienen; 

 Een hogere verwerking en betere toepassing van recyclaat in verpakkingen en producten mogelijk 
is als er kwalitatief betere grondstoffen beschikbaar komen; 

 Het aan de verpakkende industrie is om goede kwaliteit recyclebare verpakkingen op de markt te 
brengen. 



 
Stelt voor aan het VNG-bestuur om: 

 Een diepgaande evaluatie uit te voeren ten aanzien van de gecombineerde PMD-inzameling en 
andere inzamelcombinaties alvorens de inzameling van PMD als uitgangspunt te hanteren; 

 Naast broninzameling van PMD ook ruimte te laten voor andere inzamelvormen, omdat in diverse 
media en onderzoeken in toenemen mate kanttekeningen worden geplaatst bij de doelmatigheid 
en zorgen over milieuschade; 

 De positie van gemeenten ten aanzien van het beleid van huishoudelijk afval overeind te houden of 
te versterken, gelet op de betrokkenheid van burgers bij afvalinzameling; 

 Te beogen de relatie te handhaven tussen de kwaliteit van inzamelen en het circulaire resultaat 
zodat gescheiden inzameling begrijpelijk blijft voor de consument; 

 In lijn met de  eerdere motie van de gemeenten Bunschoten, De Ronde Venen, Leusden, Lopik, 
Wijk bij Duurstede en Zeist blijvend aandacht te vragen voor het stellen van doelen die het 
toepassen van secundaire grondstoffen kan bevorderen.  

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
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