Aan de Staatssecretaris van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu
t.a.v. mevrouw W.J. Mansveld
Postbus 20901
2500 EX DEN HAAG

Leidschendam, 6 juni 2014

Ons kenmerk: 14.014.CMO.KR
Betreft: Raamovereenkomst 2013 - 2022

Geachte mevrouw Mansveld,
Sinds 1 januari 2013 zijn de drie bij de Raamovereenkomst 2013 – 2022 betrokken partijen (Ministerie
van I&M, VNG en het Verpakkende Bedrijfsleven) actief aan de slag gegaan om de gemaakte
afspraken uit te voeren. We constateren daarbij, dat de samenwerking tussen de drie partijen goed is
en dat er steeds meer vooruitgang wordt geboekt. U heeft dat ook bevestigd in uw brief aan de Kamer
van 30 december 2013. In het bijzonder zouden we willen noemen de oprichting en operationeel zijn
van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken, in nieuwe frisdrankflessen wordt nu tenminste 25%
hergebruikte PET verwerkt, de pilot Drankenkartons is gehouden en we constateren groei van de
inzameling en recycling van kunststof verpakkingsafval bij huishoudens met Plastic Heroes en door
nascheiding.
Het rapport van de ILT betreffende de monitoring van de zeven prestatiegaranties hebben wij
ontvangen en besproken. De ILT heeft geconcludeerd dat de aanpak tot het realiseren van die
prestatiegaranties in het algemeen goed is verlopen. Van de zeven prestatiegaranties wordt er aan
zes voldaan. De ILT maakt alleen een formeel voorbehoud bij de aantreffen van PVC-verpakkingen in
de supermarkt. Ondanks het feit dat al jaren in de inkoopvoorwaarden van de supermarkten is
opgenomen dat ze geen verpakkingen met PVC accepteren, heeft de ILT helaas 101 artikelen
gevonden waarin toch PVC is aangetroffen. De supermarktorganisaties zijn onaangenaam verrast en
hebben inmiddels maatregelen genomen om hun leveranciers aan te spreken om hun verpakkingen
aan te passen. Enerzijds door de aangetroffen PVC-houdende verpakkingen die niet noodzakelijk zijn
te elimineren. Anderzijds door een aanvullende studie uit te laten voeren om vast te stellen of de
gevonden PVC-houdende verpakkingen noodzakelijk zijn. Dit wordt een verlengde van de reeds door
KIDV verrichte studie waarin al aangegeven is dat niet alle mogelijke verpakkingen onderzocht zijn.
Voor gemeenten staat het volledig voldoen aan de verduurzamende prestatieafspraken centraal
alvorens de statiegeldverplichting kan worden vrijgegeven. Om het verpakkende bedrijfsleven de kans
te geven ook optimaal aan die laatste prestatiegarantie te kunnen voldoen, verzoeken de VNG en het
Verpakkende bedrijfsleven u het volgende:
•
De ILT in januari 2015 opnieuw te laten kijken naar de eventuele aanwezigheid van
verpakkingen met PVC in de supermarkt.
•
In lijn daarmee uw beslissing over het al dan niet vrijgeven van de statiegeldverplichting uit te
stellen tot 1 april 2015.

Daarnaast heeft de VNG u al in een eerder schrijven aangegeven dat gemeenten meer tijd nodig
hebben voor de aanpassing van de infrastructuur voor het inzamelen van kunststofverpakkingsafval in
aanloop naar het eventuele vrijgeven van statiegeld. Het afschaffen van het statiegeldsysteem mag
niet leiden tot praktische problemen. Mogelijke praktische problemen die samenhangen met eventueel
afschaffen van statiegeld worden op een rij gezet, onderzocht en van een mogelijke oplossing
voorzien. Om hier aan tegemoet te komen, zijn de VNG en het Verpakkende Bedrijfsleven het er over
eens geworden de eventuele vrijgave van de statiegeldverplichting niet te doen plaatsvinden vóór 1
januari 2016.
Ten slotte willen we graag bevestigen, dat de VNG en het Verpakkende Bedrijfsleven in
samenwerking met uw ministerie willen blijven werken aan de Circulaire Economie.
Wij hopen dat u aan ons verzoek wilt voldoen.
Met vriendelijke groet,

L.I. Diks
VNG

C. de Mol van Otterloo
Afvalfonds Verpakkingen

