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wijziging verantwoordelijkheid kunststofverpakkingsafval

Aanleiding
In juni 2012 is de nieuwe Raamovereenkomst Verpakkingen 2013 – 2022 ondertekend door de
Staatssecretaris van I&M, de VNG en het verpakkende bedrijfsleven. Onderdeel van deze
overeenkomst is dat gemeenten vanaf 1 januari 2015 niet alleen meer verantwoordelijk zijn voor de
inzameling van kunststofverpakkingsafval, maar ook voor de sortering ervan. Daarnaast kunnen
gemeenten - tegen een extra vergoeding - ook kiezen voor het zelf (laten) vermarkten van het te
hergebruiken materiaal.
Inhoud mededeling
Het college heeft ervoor gekozen het vermarkten van kunststofverpakkingsafval niet over te laten aan
het verpakkende bedrijfsleven, maar de verantwoordelijkheid ervoor in eigen hand te nemen, wat erop
neerkomt dat dit bij ROVA wordt neergelegd. Omdat de totale kosten van inzamelen, sorteren en
verbranden van niet-herbruikbaar materiaal niet gedekt worden door de opbrengst van het als
grondstof herbruikbare materiaal, staat hier een vergoeding tegenover. Deze vergoeding is gebaseerd
op een bepaald hergebruikspercentage. De hoogte van deze vergoeding voor de looptijd van de
raamovereenkomst is het resultaat van onderhandelingen tussen het verpakkende bedrijfsleven en de
VNG.
ROVA is van mening dat het onderhandelingsresultaat om tegen de voorgestelde vergoeding zelf de
verantwoordelijkheid te nemen voor het vermarkten van kunststofverpakkingsmateriaal, gunstig is voor
gemeenten. Dit blijkt ook uit de offertes die ROVA samen met andere grote regionale inzamelaars al
heeft ontvangen op een aanbesteding voor sorteren in combinatie met het vermarkten van
kunststofverpakkingsafval. Los daarvan lopen gemeenten geen risico omdat in de hierboven
aangehaalde onderhandelingen is afgesproken dat op basis van nacalculatie een negatieve
verkoopopbrengst wordt verrekend. Het vermarkten van kunststofverpakkingsmateriaal in eigen hand
nemen betekent voor gemeenten dus geen financieel risico.
De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd: De volgende stukken zijn voor u ter inzage gelegd: -

