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Stichting RIONED brengt in verband met de Regeling Kunststofproducten voor eenmalig gebruik
het volgende onder uw aandacht.
Reikwijdte van de regeling
Stichting RIONED onderstreept de verspreidingsroute van zwerfafval in het openbaar gebied in
en door voorzieningen voor het inzamelen, transporteren en verwerken van hemelwater.
Voorzieningen zijn onder meer wadi’s (oppervlakkige hemelwaterinfiltratie), kolken, leidingen en
open water, zoals vijvers, sloten, grachten en waterpartijen. Daarbij worden in het bijzonder
straatkolken nog wel eens gezien als asbak.
Stichting RIONED vindt het terecht en logisch dat voorzieningen voor hemelwater onder de
reikwijdte van de regeling vallen.
Wij vragen de regeling ook expliciet te betrekken op zwerfafval in de vuilwaterriolering en op
rioolwaterzuiveringen. Het afvalwatersysteem wordt beheerd door gemeenten en waterschappen
en wordt gebruikt voor het bewust of onbewust ontdoen van afval dat niet door de riolering mag
worden verwijderd, waaronder wegwegwerpplastics.
Met name vochtige en huishoudelijke doekjes veroorzaken verstopping van pompen, waardoor de
pompen niet meer functioneren en het afvalwater niet meer naar de rioolwaterzuivering stroomt.
Bij langdurige storingen en bij regen veroorzaakt dit extra emissies uit de riooloverstorten. Op
rioolwaterzuiveringen wordt als eerste stap het afvalwater gezeefd en zorgen wegwerpplastics
voor extra en onnodig ‘roostergoed’. Kleine deeltjes en microplastics komen in het zuiveringsslib
of worden geloosd in oppervlaktewater.
We wijzen erop dat diverse Europese landen het afvalwatersysteem tot de reikwijdte van de
richtlijn rekenen en dat er ook initiatieven zijn om deze interpretatie in de “guidance” die door de
Europese Commissie wordt opgesteld, op te nemen en we vragen ook uw steun daarvoor. Wat
ons betreft is er geen enkele juridische belemmering hiertoe.
Bewustmakingsmaatregelen
Wij stellen met instemming vast dat de bewustmakingsmaatregelen zich richten op alle
ongepaste afvalverwijdering met gevolgen voor het milieu en de riolering en dus een bredere
reikwijdte betreft dan bij de producentenverantwoordelijkheid voor het opruimen van zwerfafval.
Stichting RIONED geeft in overweging dit nog explicieter te verwoorden in de toelichting.
Betrokkenheid Stichting RIONED
Stichting RIONED is bereid bouwstenen aan te dragen voor het uit te voeren kostenonderzoek in
de vorm van kennis en het benaderen van deskundigen uit ons netwerk.
Ook doen wij reeds aan bewustmaking van het brede publiek door een speciale publiekswebsite,
www.riool.info en brochures. In het verleden hebben we landelijke publiekscampagnes
georganiseerd. Op dit moment hebben we daarvoor echter niet de middelen.
Stichting RIONED staat open voor initiatieven van producenten om bij de bewustmaking samen
te werken.
Over Stichting RIONED
Stichting RIONED stimuleert de zorg voor de riolering en water in de stad in Nederland. Zij is het
non-profit platform waarin overheden, het bedrijfsleven en onderwijs samenwerken. Als
kenniscentrum draagt zij bij aan onderzoek en borgt zij bestaande kennis. Stichting RIONED
komt op voor het belang van stedelijk waterbeheer en informeert het algemene publiek over
riolering en water in stad en dorp. Meer informatie: https://www.riool.net/over-rioned. Contact:
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