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Inleiding en achtergrond
De Ministeriële Regeling heeft als primair doel het implementeren van EU-Richtlijn 2019/904. Doel
van deze Richtlijn is vermindering van de effecten van bepaalde kunststof producten voor eenmalig
gebruik op het milieu. In 2020 is het Besluit kunststofproducten voor eenmalig gebruik in consultatie
geweest (zie de link hieronder). In deze Regeling worden enkele maatregelen uit het Besluit nader
uitgewerkt:
1.

Consumptievermindering van kunststof drinkbekers en voedselverpakkingen voor eenmalig
gebruik door:
a.

het verbieden van het gebruik van wegwerp bij consumptie ter plaatse;

b.

het verplichten van het aanbieden van een herbruikbaar alternatief en een verbod op
het gratis verstrekken van wegwerp drinkbekers en voedselverpakkingen bij
consumptie onderweg, afhalen en bezorging (zie ook de visualisatie van de
reductiemaatregelen in de downloads hieronder)

2.

Het invoeren van producentenverantwoordelijkheid voor de kosten van zwerfafval en
bewustmakingsmaatregelen, voor producten die veel in het zwerfafval worden gevonden;

3.

Monitoring en rapportageverplichtingen.
De uitkomsten van een uitgebreid stakeholderproces zijn in deze Regeling verwerkt.

Reactie vanuit de Metropoolregio Amsterdam
In de Metropoolregio Amsterdam (MRA) werken 32 gemeenten, 2 provincies en de Vervoersregio
Amsterdam aan de realisatie van de doelstellingen in het programma Circulaire Economie. Voor
plastic is hier een ambitieuze doelstelling geformuleerd: 25% hoogwaardiger gebruik en verwerking
van plastic kunststoffen in 2025 in de MRA ten opzichte van 2020.
Tijdens de MRA Duurzaamheid Top 2021 hebben de MRA-overheden afgesproken om te ‘Stoppen
met het gebruik van single use plastics (bekers) bij evenementen en dit als voorwaarde op te nemen in
het eigen evenementenbeleid’. Daarmee geven de MRA-overheden het goede voorbeeld, maken
duurzame transitie mogelijk en beperken de hoeveelheid virgin plastics dat geproduceerd wordt.
Verder hebben de MRA-overheden geconstateerd dat plastic bekers in de afspraken van de SUPrichtlijn ontbraken en nemen zij op regionaal niveau hun verantwoordelijkheid.
Vanuit deze achtergrond staat de MRA positief tegen het invoeren van een
producentenverantwoordelijkheid voor kunststof drinkbekers voor eenmalig gebruik. Concreet
hebben we de volgende toevoegingen:
1.

De regeling bouwt voort op de reeds bestaande praktijk in grote delen van de MRA, waar
ondernemers en overheden hebben gewerkt aan goede alternatieven voor de single use
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drinkbekers. We bieden dan ook graag onze goede voorbeelden aan om de implementatie van
de regeling te vereenvoudigen.
2.

De regeling moet mogelijke niet duurzame alternatieve ondervangen. Zo ontstond bij de
invoering van statiegeldflessen een alternatief in de vorm van tetra-verpakkingen welke
minder goed recyclebaar zijn. Het zou kunnen gaan gebeuren dat er wegwerpbekers en
voedselverpakkingen geproduceerd gaan worden die technisch gezien net niet onder de
definitie 'kunststof' vallen. Of dat ontwikkeling van goed recyclebare kunststoffen juist wordt
ontmoedigd. Mocht dat na invoering van deze regeling het geval zijn, dan zou er een plan
moeten klaarliggen om hier op te interveniëren.
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