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Aanleiding 
Kamer brief 24 april 2020 

Campagne tegen zwerfafval en voor een 
schoon Nederland 

“Met een nieuwe nationale campagne 
wil ik deze bestaande communicatie 
verbinden, ondersteunen en versterken. 
Ik wil met de betrokken partijen in het 
zwerfafvalveld dit nationale initiatief 
gezamenlijk ontwikkelen.” 
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Onderliggend 

Doel: impact van communicatie te vergroten door 
samen op te trekken 

Vraag: hoe verbind, ondersteun en versterk je? 
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Mei 2020 

Verkennende 
gesprekken 

Gezamenlijke
visie aanpak 
zwerfafval 

Contouren 

   
 

  

   

  Amsterdam, Utrecht, Den  Haag, 
Rotterdam,  Groningen 
Staatsbosbeheer,  
Natuurmonumenten 
RWS 
VNG,  NVRD,  Regionale  
samenwerkingsverbanden 

Stichting Afvalfonds 
verpakking 
NLS 
MilieuCentraal 
McDonalds 
Cocacola 
Redbull 

Stichting de Noordzee 
Plastic Soup Foundation 
Zwerfinator 
Recycling Netwerk Nederland 
Klean 
Go Clean de Liemers 



    

    
   

Verbinden 
Narratief 

Beeldmerk  en  
slogan 

Versterken 
Toolkits 

Landelijke  
communicatie 

Ondersteunen 
Kennis-

ontwikkeling 

Kennisdeling 

Communicatie aanpak schoon gedrag 

Doel: meer en effectievere zwerfafval communicatie 

Primair: organisaties die communiceren over zwerfafval 
Secundair: doelgroepen die zwerfafval veroorzaken 



 
   

       
    

         
            

       
   

      
  

Gezamenlijke visie 
opgesteld met betrokken partijen 

› Door samenwerken van overheden, bedrijven, overige gebiedsbeheerders 
en NGO’s realiseren we met meer kracht een schoon Nederland. 

› Zwerfafval verminderen en schoon gedrag stimuleren is complex; iedere 
organisatie heeft daarin een eigen doel, rol en aanpak in de hele keten. 

› We kunnen van elkaar leren, met elkaar afstemmen en waar mogelijk 
met elkaar acties ondernemen. 

› Samen hebben we een enorme achterban, een rijk netwerk en veel 
kennis en ervaring. 



Preview 

SCHOUD
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CONCEPT! 
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  What is in it for you? 
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Toolkits 
› Posters 
› Social  media teksten 
› Stickers  prullenbakken 
› Grondspray sjablonen 

15-06-2021 
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Voorbeeld: 
Corona zwerfafval 

› #mondkapjegeenzwerfkapje campagne 
van NL Schoon en Plastic Soup 
Foundation 



      
     

    
 

      

  
 

   

Acties 
› Zwerfafval in de Biesbosch. Wat nu? 

– Gedragsbureau + ontwikkeling communicatie materialen 

› Aanpak parken, stranden overige recreatiegebieden 
– Ontwikkeling Toolkit 

› Workshops en trainingen voor gebiedsbeheerders aanpak 
zwerfafval 

› Infoquête, tips & tricks, 
› Stimuleren bedrijfsleven 
› Voorbereiden campagne volgend jaar 
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Wat vragen we van jou? 

I. Delen van communicatie materialen + ervaringen 

SCHOUDERS
ONDER

SCHOON

SCHOUDERS
ONDER

SCHOON  
    

  

    

 
 

   
  

II. Delen van onderzoeksrapporten 
III. Maak gebruik van beschikbare kennis, materialen en ervaringen! 

Nieuwsbrief: zwerfafval.rijkswaterstaat.nl 
Mail: zwerfafval@rws.nl 

Downloaden beeldmerk en toolkit half maart op: 
SchoudersOnderSchoon.nl • live in maart. 

mailto:zwerfafval@rws.nl
https://SchoudersOnderSchoon.nl
https://zwerfafval.rijkswaterstaat.nl


SCHOUDERS
ONDER

SCHOON

SCHOUDERS
ONDER

SCHOON  

Bedankt! 
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Netwerkweek 
zwerfafval 
Landelijke ontwikkelingen – 
EU-richtlijn Single use plastics 
(SUP) 



  
 

 

Inhoud 
› EU-richtlijn Single use plastics (SUP) 

– Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid 
– Reductie doelstellingen 



   Zwerfafval beleid in perspectief 
› Circulaire e conomie i n  2050  
› R-ladder 

– Preventie  waar  mogelijk 
– Meer  herbruikbaar 



  Wat doet IenW? 

+ 
ondersteuning 
gemeenten 
door RWS 



 

   Maatregelen onder de SUP 

Markt beperking 



   

  

Maatregelen onder de SUP 

Markeringen 
Bekers 

Sigarettenfilters 
Tampons & 
maandverband 



 
    
    

   Maatregelen onder de SUP 

Producteisen 
• Doppen vast aan fles/pak 
• 25% gerecyclede content PET in 2025 
• 30% gerecyclede content alle flessen in 2030 



 
   

   Maatregelen onder de SUP 

Inzamelingsdoelstelling flessen 
• 77% inzameling in 2025 
• 90%  inzameling  in  2029 



 

   Maatregelen onder de SUP 

UITGEBREIDE 
PRODUCENTEN 
VERANTWOORDELIJKHEID 



  
     
   

   Maatregelen onder de SUP 5 januari  2023 

UPV 
• Bewustwordingsmaatregelen (art. 10) 
• Kosten voor openbare inzameling afval 
• Kosten voor opruimen zwerfafval 



  
     
   

   Maatregelen onder de SUP 31 d ecember 2 024 

UPV 
• Bewustwordingsmaatregelen (art. 10) 
• Kosten voor openbare inzameling afval 
• Kosten voor opruimen zwerfafval 



   
 

    Uitwerken UPV: hoe gaat dat? 
• Ontwikkelen systematiek berekening kosten 
• Vormgeven governance 



 

   

    Uitwerken UPV: hoe gaat dat? 

› Samen met: 
–Gebiedsbeheerders 
–Producenten 

› Maart 2021 – zomer 2021: stakeholderbijeenkomsten 
› Aug  2021:  concept  ministeriële  regeling in  consultatie,  

regeldruk toets en  MKB toets 
› 5 jan  2022:  regeling  gepubliceerd 



 

  

Intermezzo: 

vragen over producentenverantwoordelijkheid? 

33 



   Maatregelen onder de SUP 

REDUCTIE DOELSTELLING 
Doel: ambitieuze  en  blijvende reductie 
wegwerpbekers  en  maaltijdverpakkingen  
in  2026 t.o.v. 2022 



    

    
      

   
     

  

       
 

       Reductie doelstelling: hoe vullen we dat in? 
› Disposables: waar mogelijk vervangen door herbruikbare 

alternatieven 
› Bekers en voedselcontainers, wettelijke mogelijkheden: 

– Verplicht herbruikbaar alternatief beschikbaar stellen aan gebruiker 
– Verbod op gratis verstrekken 
– Verbod op bepaalde locaties / situaties 
– Reductiedoelstelling voor 2026 

› Afvalvrije festivals en evenementen? Retoursystemen als nieuwe 
norm 
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OVERIGE 
ONTWIKKELINGEN 



     

     
    

    Verbod op gratis plastic tasjes 
› Sinds verbod: - 70% plastic draagtasjes in het zwerfafval 

› Onderzoek naar mogelijke beleidsmaatregelen om hergebruik 
verder te stimuleren, bijv uitbreiden verbod naar alle tasjes. 
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Vragen? Meer informatie 

informatie over de SUP 
www.rijksoverheid.nl voor algemene info 
(update volgt z.s.m.) 
www.kidv.nl beslisboom voor verpakkingen 
www.milieucentraal.nl handelingsperspectieven voor 
consumenten 
De Europese richtlijn 
Website EU Commissie 
www.internetconsultatie.nl 

SUP team IenW: te bereiken via de SUP-postbus: 
SUP@minienw.nl 
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http://www.rijksoverheid.nl/
http://www.kidv.nl/
http://www.internetconsultatie.nl/
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 SUP en gemeenten 



Voorstellen 



 
 

 
 

  

Producentenverantwoordelijkheid 

• Raamovereenkomst Verpakkingen (2013-2022) 
• 20 mln per jaar voor zwerfafvalaanpak gemeenten 
• continueren activiteiten Nederland Schoon 

• Verbod Plastic tasjes (2016) 
• Statiegeld: kleine plastic flesjes (2021), blikjes (2022) 
• SUP (2021 -2024) 

• bewustwording 
• openbare inzameling 
• opruimen zwerfafval 



 

 

Verenigen gemeenten 
VNG: 
• Platform/werkgroep zwerfafval 
• Aanwijzen onderhandelaar/gesprekspartner 
• Uitgangspunten/positionpaper 

• SUP én Zwerfafvalvergoeding 



 

 

  

Inspraak ontwerp-besluit (aug 2020) 

• Onderschrijft het besluit 
• Integrale aanpak 
• Beleidsvrijheid 
• Dekking alle kosten (preventie, uitvoering, verwerking en 

beleid) 
• Primaat bij preventieve maatregelen 
• Uitbreiden productenlijst (artikel 8) 
• Langjarige/toekomstbestendige afspraken 
• Zwerfafvalvergoeding én vergoeding SUP 
• Regie 



Nog veel  te be spreken 
Wat kost opruimen  
zwerfafval? 

157 mln 

preventie uitvoering beleid verwerking 

Wat is aandeel SUP-
categorien? 

Gewicht 
10% 

90% 

SUP Overig 

Aantallen (Nl) 

Materialen 

Klein  en  organisch 

Drank  en  eetverpakkingen 

Volume 
25% 

75%

SUP Overig 

34% 

30% 

36% 

10 

126 

11 
8,7 



  
   

 

Wacht niet af 
• Lever input aan de VNG/werkgroep zwerfafval 
• Bereid je voor 
• Kijk wat je nu al kunt doen 

Bedankt! 
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