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Geachte heer, mevrouw,
Ten aanzien van de concept regeling kunststofproducten voor eenmalig gebruik (verder: “Regeling”)
dienen wij de volgende zienswijze in.

PHA2USE: een Nederlands initiatief met globale impact
Allereerst een korte introductie. Onder de naam PHA2USE is een samenwerkingsverband gestart
tussen o.a. vijf waterschappen, kenniscentrum STOWA, het technologiebedrijf Paques Biomaterials
en het duurzaam afval- en energiebedrijf HVC. Dit samenwerkingsverband resulteert in een
proeffabriek in Dordrecht op de slibverwerkingsinstallatie van HVC1. Hier vindt de productie plaats
van de grondstof PHBV, een lid van de PHA-familie van natuurlijke grondstoffen. Met deze installatie
willen de partners een brug slaan naar commerciële productie. De fabriek kan dit testvolume straks
leveren. De bouw is in volle gang en in het eerste kwartaal van 2022 wordt de proefproductie
gestart.

Wat zijn PHA’s? Superieur afbreekbare natuurlijke grondstoffen
PHA’s (polyhydroxyalkanoaten) ontstaan door
bacteriën te voeden met vetzuren. Dat kan gebeuren
via industriële fermentatie of via mengcultuurfermentatie bijvoorbeeld met vetzuren uit
afvalwater. Bacteriën leggen in bepaalde
omstandigheden een energiereserve aan in hun
cellen. Die energiereserve is in de vorm van PHA (zie
de figuur rechts). De natuur maakt PHA en breekt
het dus af onder natuurlijke omstandigheden. Dit
verklaart ook de superieure afbreekbaarheid van PHA
in koudere, niet-industriële omstandigheden zoals in de bodem en in maritieme omstandigheden.
PHA’s worden in Europa en daarbuiten geproduceerd. Het is een snelgroeiende groep natuurlijke
grondstoffen, juist vanwege hun superieure afbreekbaarheid.
De superieure afbreekbaarheid van PHA wordt in verschillende studies onderbouwd en is erkend.
Het figuur van het Nova Institute in bijlage 1 geeft een goede vergelijking op hoofdlijnen. Daar is te
zien dat zowel PHB en de andere leden van de PHB (PHA) familie en cellulose beiden goed afbreken
in alle zeven milieus2. Dit is in tegenstelling tot bijvoorbeeld PLA, dat alleen afbreekt onder hoge
temperaturen en specifieke condities (en dan nog met vele haken en ogen).
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https://biobaseddelta.nl/nieuws/pha2use/
Uiteraard voor zowel cellulose als PHA afhankelijk van de specifieke milieus, omstandigheden en producteigenschappen

Figuur 1 Cellulose en de PHA familie: in alle milieus afbreekbaar. PLA: beperkt afbreekbaar

Standpunt
Wij betreuren het dat de familie van de PHA’s (de polyhydroxyalkanoaten) als een kunststof in de
SUPD wordt gedefinieerd en daarmee binnen het kader van het Besluit3 en de concept Regeling valt.
kunststof: materiaal bestaande uit een polymeer als bedoeld in artikel 3, punt 5, van
Verordening (EG) nr. 1907/2006, waaraan mogelijk additieven of andere stoffen zijn
toegevoegd, en dat als een structureel hoofdbestanddeel van eindproducten kan worden
gebruikt, met uitzondering van natuurlijke polymeren die niet chemisch gewijzigd zijn;

PHA wordt in het Besluit vanwege de verwijzing naar 1907/2006 beschouwd als een niet-natuurlijk
polymeer (REACH). Echter, juist de PHA familie van natuurlijke grondstoffen heeft superieure
afbreekbare eigenschappen die vergelijkbaar zijn met cellulose. Cellulose wordt echter niet als een
kunststof/plastic gedefinieerd, en valt daarmee niet onder de Regeling. Niet de herkomst of definitie
zou leidend moeten zijn, maar de milieueffecten. Dat achten wij discriminatoir.

Oplossingsrichtingen
1. Focus op bio afbreekbaarheid in plaats van definitie
Wij stellen dat niet de oorsprong of technische definitie vanuit bijvoorbeeld REACH bepalend moet
zijn voor het opnemen in de Regeling, maar dat de effecten op het doel leidend moeten zijn: de mate
van schadelijkheid voor het milieu. De superieure bio-afbreekbaarheid zoals die van PHA kan een
goede manier zijn om schadelijke milieueffecten te voorkomen, niet anders dan cellulose.
Wij pleiten om in de Regeling een gelijk speelveld te creëren op het criterium “Afbreekbaarheid” en
niet de definitie in REACH naar het productieproces en herkomst. Daarin zou het ook niet uit moeten
maken of PHA rechtstreeks uit de natuur gewonnen wordt of in speciaal daarvoor ontworpen
systemen/reactoren uit organische residuen geproduceerd wordt. We denken dat dat ook kan: in
bepaalde Europese landen wordt een nationale interpretatie gegeven aan de SUPD die deze ruimte
wel geeft, bijvoorbeeld Italië en een aantal andere landen. 4 Onze opvatting is ook in lijn met de
standpunten van de branchevereniging GoPHA5.

Besluit kunststofproducten voor eenmalig gebruik
https://www.european-bioplastics.org/policy/single-use-plastics-directive/
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2. Voorzie in ontwikkel en experimenteerruimte
Wij pleiten verder voor een dusdanige implementatie in de Nederlandse Regeling dat het doel van de
SUPD centraal blijft staan en er tegelijkertijd (ontwikkel) en experimenteerruimte ontstaat voor de
ontwikkeling en toepassing van innovatieve en milieu-eigen materialen zoals PHA, zolang deze goed
afbreken in vergelijking met de reeds toegestane materialen (zoals cellulose) en dit aangetoond kan
worden.
Een voorbeeld kan zijn om in de Regeling of het Besluit aan het begrip Kunststof een additioneel
criterium aan te brengen. Bijvoorbeeld “of voldoen aan EG1907/2007 of afbreekbaar conform een
standaard [x]”). Dit kan ruimte bieden voor superieur afbreekbare polymeren zoals PHA.
Ook andere vormen van het in de Regeling voorzien van een experimenteerruimte voor superieur
afbreekbare polymeren zouden wij aanmoedigen.

Uiteraard zijn wij bereid tot het nader toelichten van onze zienswijze en komen met u in gesprek.
Hartelijke groet,
namens het PHA2USE consortium
Martijn Bovee
Business developer AquaMinerals

Bijlage 1: afbreekbaarheid van PHA/PHB en andere polymeren

