Bijlage 1: Internetconsultatie
Van 25 juni tot en met 9 augustus 2020 vond een internetconsultatie plaats over de
implementatie van de wegwerpplastics richtlijn. Op alle onderdelen van het
ontwerpbesluit en de nota van toelichting kon worden gereageerd. De consultatie
stond open voor iedereen en heeft 165 reacties opgeleverd. De reacties zijn
afkomstig van particulieren, overheden, NGO’s, bedrijven en branches. Een
samenvatting van de reacties en een nota van antwoord van het ministerie van
IenW zijn gepubliceerd op de website van de internetconsultatie.1 Hieronder wordt
op hoofdlijnen ingegaan op de reacties:
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In een aantal reacties werd gevraagd om een andere of bredere
beleidsaanpak dan voorzien in wegwerpplastics richtlijn en om meer focus
op hergebruik. Zoals aangekondigd zal ik de Kamer in januari onder andere
informeren over maatregelen die ik al neem en maatregelen die ik zal
nemen in aanvulling op de in deze brief beschreven maatregelen volgend
uit de wegwerpplastics richtlijn.
Naar aanleiding van een groot aantal reacties t.a.v. de beschikbaarheid van
plastic rietjes voor mensen met een beperking, is in de nota van toelichting
toegevoegd dat de inzet zal zijn om deze rietjes beschikbaar te houden voor
mensen met een beperking zonder noodzaak tot een doktersrecept.
In de nota van toelichting is opgenomen dat vochtige doekjes bij onjuiste
verwijdering kunnen worden aangemerkt als zwerfafval, ook als ze in de
riolering terechtkomen.
Ten aanzien van tabaksproducten met filters en filters die worden verkocht
voor gebruik in combinatie met tabaksproducten is in de nota van
toelichting verduidelijkt dat zwerfafval van die producten niet gescheiden
ingezameld hoeft te worden.
Voor het aanbrengen van markeringen op drinkbekers is opgemerkt dat het
van belang is dat de markering niet ten koste gaat van de recyclebaarheid.
Verduidelijkt is dat maatregelen voor consumptievermindering alleen
betrekking hebben op drinkbekers en voedselverpakkingen voor ‘on-the-go’
consumptie.
Over UPV-regelingen is nader uitgelegd hoe het Besluit regeling voor
uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, het Besluit verpakkingen en
de onderhavige wijziging van het Besluit verpakkingen zich tot elkaar
verhouden.
Over het jaarlijks minimum inzamelingspercentage afval van
kunststofhoudend vistuig is een nadere toelichting opgenomen.
De informatie over de aanpak van zwerfafval is in de nota van toelichting
uitgebreid. Daarbij is ingegaan op de integrale samenwerking en het feit dat
de wegwerpplastics richtlijn niets verandert aan de invulling door
gemeenten en gebiedsbeheerders van hun verantwoordelijkheid ten
aanzien van zwerfafval.

Deze documenten zijn in te zien op www.internetconsultatie.nl



Ook wordt over de regelingen voor UPV in de nota van toelichting vermeld
dat de kosten betrekking hebben op specifieke producten en taken.

