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IMPACT

TRANSITIE-DOE-AGENDA KUNSTSTOFFEN
PROJECTEN 2019 – 2020

• Unieke waardepropositie
ontwikkeling
• EXPO Sustainable Plastics and
Materials
• Nederland Schoon
• Onderzoek business case recycling
kunststofverpakkingsmateriaal
• Opstellen design guidelines
Circular Plastics

100% CIRCULAIR
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•
•
•
•
•
•
•

• Best-practices business case
kunsstofrecycling
• Pilots en opschaling gescheiden
inzameling bedrijfsafval
• Waddenzee Plasticvrij
• EU PHA project
• Friesland Schoonste regio Europa 2021
• Noord-Nederland Schoonste regio van
Europa 2023
• Van NTCP naar ITCP
• Vlieland en Terschelling
wegwerpplasticvrij in 2020
• Platform Water & Technology
• Diverse Best Practices en proof of
Concepts t.a.v. Design, business cases
en technology en infrastructuur
opgeschaald

2018
Fig.
Fig.

KANTELPUNTEN

PROJECTEN 2020 - 2025

2019

Business case kunststofrecycling
Circulair Ontwerpen
Technologische Infrastructuur
Beleid en wet- en regelgeving
Bewustwording
Preventie
Storytelling

AMBITIE

• Wereldspeler circulaire plastics met als doel
economische ontwikkeling in de
Noord-Nederland te stimuleren.
• We zijn de ontwikkelaar van het nieuwe
circulaire plastics ecosysteem
• We zijn de proefomgeving van wereldklasse –
state of the art technische infrastructuur
• We zijn Perfect Circular Plastics Design Region
of Europe
• We zijn de schoonste regio van Europa
2020

2025

TIME

Transitie-DOE-Agenda Kunststoffen.
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INLEIDING
CIRCULAIR PERSPECTIEF VOOR KUNSTSTOFFEN IN FRYSLÂN
Kunststoffen (in de volksmond: plastic) vormen een zeer waardevolle grondstof
voor allerlei gebruiksdoeleinden in ons dagelijks leven. Zo zijn nagenoeg al onze
voedingsproducten verpakt in plastic, bestaat het merendeel van onze kleding uit
plastics, evenals ingenieuze toepassingen voor bedrijfsmatig gebruik.

Plastic in een Circulaire Economie vraagt om ontwerpen die niet alleen voor het
gebruik worden ontworpen, maar waarbij ook direct wordt nagedacht over wat er
nadien mee gebeurt. Een wereldwijde problematiek, waar wij in Noord-Nederland en
Friesland een belangrijke rol in kunnen spelen door een onderdeel van de oplossing
te zijn in plaats van het probleem. We beogen met elkaar Wereldspeler te worden op
het thema Circulaire Plastics en met elkaar het zichtbare verschil te maken.

Ons leven zou niet hetzelfde zijn als plastic niet zou zijn uitgevonden. Het zijn
enerzijds prachtige materialen, omdat ze zeer sterk zijn. Dat is direct ook de valkuil
van het materiaal, het blijft jarenlang rondzwerven in ons milieu. Van grotere plastic
zakken tot de kleinste microplastics. Tegelijk hebben we niet goed nagedacht over
het ontwerp van diverse plastic producten én over wat er met het plastic gebeurt
na gebruik. Met als gevolg dat we inmiddels overal plastic aantreffen – langs de
kant van de weg, in de natuur tot aan diep in de oceaan.

Dit doen we nu al door de actieve bijdrage van onze leden aan ondere andere het
Plastic Pact, de realisatie van het Nationale test centrum Circulaire Plastics welke
moet leiden tot kennis voor meer en betere sortering en recycling. En tot slot het
toepassen van recyclaat in nieuwe producten en verpakkingen door onze leden.
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VERENIGING CIRCULAIR
FRIESLAND (VCF)
Vereniging Circulair Friesland (VCF) is de
initiatiefnemer van de Transitie-DOE-Agenda. VCF
is een samenwerkingsverband tussen bedrijven,
gemeenten,
de
provincie,
kennisinstellingen,
maatschappelijke instellingen en andere organisaties
die zich actief willen inzetten om een circulaire
economie te realiseren. Vereniging Circulair Friesland
wil de overgang naar een nieuwe, duurzame en
circulaire, economie versnellen en daarmee ook
nieuwe bedrijvigheid en bijbehorende banen creëren.
Het is de ambitie van VCF om in 2025 de meest
circulaire regio van Europa te zijn.
VCF wil de Friese kunststoffensector inspireren
voor een verdere omarming van het circulaire
gedachtegoed, door specifieke kennis rond circulaire
economie richting de betrokken partijen te ontsluiten,
regionale ketenverbinding tussen de betrokken
partijen en andere sectoren te stimuleren, gezamenlijk
op te trekken en innoveren middels te doen. Op deze
wijze kunnen we gezamenlijk de propositie rondom
circulaire kunststoffen en circulaire economie
versterken (zie figuur 2).
Deze Transitie-DOE-Agenda is de eerste stap om de
transitie naar een circulaire economie op het gebied
van kunststoffen te versnellen met beschreven acties
en maatregelen. Een visie, ambities en strategie is
belangrijk, net zo als het samen ‘DOEN’.

Circulaire economie is voor velen een nieuw
gedachtengoed, en kennis over circulaire
economie is nog beperkt aanwezig. VCF wil
daarom de beschikbare kennis bundelen en
ontsluiten richting de kunststoffensector.

KENNIS

INSPIREREN

INNOVEREN
DOOR DOEN

NETWERKEN

De Circulaire Visie & Ambitie wordt gerealiseerd
door samen te innoveren op technologische &
maatschappelijke vooruitgang en belangrijke
kantelpunten die de circulaire economie
versnellen. We leren van elkaar door het te
DOEN.

Fig.
Fig.
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Via bijeenkomsten, ronde tafels en bilaterale
gesprekken wil VCF de organisaties en
bedrijven in de kunststoffensector inspireren
en stimuleren om zich aan te sluiten bij de
circulaire beweging in Fryslân, en aan de
slag te gaan met nieuwe circulaire
initiatieven.

Circulair Friesland wil haar regionale,
nationale en internationale netwerken
inzetten om organisaties te helpen aan
nieuwe partners, bijdragen aan verdere
ontwikkeling en groei in de circulaire
economie.

Vier focusgebieden VCF voor stimuleren circulaire economie in de kunststoffensector.
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DE ZEVEN PIJLERS VAN DE
CIRCULAIRE ECONOMIE

BILLIJKHEID

De transitie naar een circulaire economie is meer
dan enkel het sluiten van kringlopen. Het doel is een
veerkrachtige, inclusieve en leefbare samenleving
te ontwikkelen. Het is hierbij belangrijk dat bij het
sluiten van een kringloop geen andere schadelijke
neveneffecten ontstaan voor mens en milieu. Waar
mogelijk wordt een positieve bijdrage geleverd.

Materialen worden continu
op een hoogwaardige
manier gerecycled.

Circulariteit wordt daarom gedefinieerd vanuit een
breed en integraal perspectief. VCF hanteert als
uitgangspunten voor de circulaire economie het
framework zoals ontwikkeld door Metabolic.

De waarde van menselijke
activiteiten wordt breder
uitgedrukt dan alleen
ﬁnancieel.

Het 7-pijlers (figuur 3) framework identificeert als
de basis van de circulaire economie: materialen,
energie, water, biodiversiteit, maatschappij & cultuur,
gezondheid & welzijn en breder toegevoegde waarde.
Deze pijlers moeten worden meegenomen om
oplossingen systematisch en integraal te ontwerpen
en toe te passen.

Fig.
Fig.
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Gezondheid en welzijn
van mens en natuur
worden structureel
ondersteund.

T
CH
RA
RK
VEE

In hoofdstuk 1 wordt toegelicht hoe deze 7 pijlers
verder uitgewerkt worden voor de kunststoffensector.

7 PIJLERS

van een Circulaire
Economie

Maatschappij en cultuur
worden behouden.

Water wordt gewonnen op
een duurzame manier en
bronherstel wordt
gemaximaliseerd.

Biodiversiteit wordt
structureel ondersteund
en versterkt.

TR
AN
SP
AR
AN
TIE

Veerkracht, billijkheid & transparantie zijn daarbij
‘ondersteunende’ uitgangspunten voor een circulaire
economie.

Alle energie komt uit
hernieuwbare bronnen.

7 pijlers van een circulaire economie. (Metabolic 2019)
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LEESWIJZER
De visie op de transitie naar een circulaire economie
is beschreven in hoofdstuk 1. Vervolgens beschrijft
hoofdstuk 2 de huidige situatie en wordt een
samenhang met andere initiatieven beschreven. In
hoofdstuk 3 worden de uitgangspunten, spelregels
en principes toegelicht om te komen tot de nieuwe
economie. De korte termijn vervolgacties zijn
benoemd in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 geeft inzicht
in de implementatie.
In de bijlage is een lijst met achtergronddocumenten
en bronnen opgenomen.
Bedoeling is om deze agenda bij te houden en
periodiek te actualiseren, het is daarmee continue
in ontwikkeling.
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HUIDIGE SITUATIE

DE NIEUWE ECONOMIE
INTERVENTIES

IMPLEMENTATIE
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AMBITIE ΕΝ VISIE

1

AMBITIE ΕΝ VISIE

Dit bereiken we doordat we twee gesloten
kringlopen hebben gerealiseerd voor het
ontwikkelen, produceren en verwerken van
technische
(biologisch
niet
afbreekbare)
kunststoffen
en
biologisch
(afbreekbare)
kunststoffen.

Doordat iedereen, van burgers, overheden,
organisatie en bedrijven, zijn verantwoordelijkheid
pakt en samen werkt in de keten zorgen we
er samen voor dat we de schoonste regio van
Europa zijn.

“In 2025 hebben we nog maar 1
prullenbak – en die staat in het Fries
Museum”
– Sander de Rouwe (2016), Gedeputeerde Provincie
Fryslan

We zijn een proefomgeving van wereldklasse.
We hebben een state of the art technische en
logistieke inzamelingsinfrastructuur gerealiseerd
om te komen tot de twee gescheiden kringlopen.
We zijn de locatie om nieuwe technieken en
concepten te testen en door te ontwikkelen van
lab schaal tot proof of concept. Van idee tot nieuw
businessmodel of nieuwe vormen van getoetst
inzamelingsbeleid.
We zijn de plastic Design Region of Europe.
Met onze kennisinstellingen ontwikkelen we
de ontwerpprincipes voor circulaire plastics en
rollen we deze uit door ze direct toe te passen in
diverse applicaties. Dan volgt nieuwe zin: Gestuurd

10
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IMPLEMENTATIE

Samen met de leden is de volgende hoofdambitie
opgesteld voor 2025 met daaronder de volgende
sub-ambities die moeten leiden tot de hoofdambitie.
De ambities zijn opgesteld gebaseerd op de
7-pijlers voor de circulaire economie (zie figuur 3)
en de geïdentificeerde kantelpunten (zie figuur 10)
om te komen tot een Circulaire Plastics Economie
in 2025.

We zijn de ontwikkelaar van het nieuwe circulaire
plastics ecosysteem.

We zijn de schoonste regio van Europa

INTERVENTIES

Ten slotte zijn er diverse kunststofverwerkende
partijen die een uitgesproken behoefte hebben
aan secundaire kunststoffen. Denk aan bedrijven
zoals Lankhorst, AVK Plastics, Phillips, Essentra
en Europrovyl. Ook de productie van alternatieven,
zoals PHA biopolymeren worden o.a. via Paques in
Friesland geproduceerd. Om deze Friese krachten
te behouden en verder uit te breiden wordt er en
moet er over de provinciegrenzen heen worden
samengewerkt.

In het komende jaar stellen we in
samenwerking met leden en andere
organisaties een werkplan op om vast te
stellen waarin we wereldspeler kunnen
worden en hoe we dat gaan realiseren.

vanuit de markt door gebruik te maken de diverse
faciliteiten, zoals het circulaire plastics design lab.

DE NIEUWE ECONOMIE

Daarnaast is er een unieke mechanische sortering
en recyclingsinfrastructuur aanwezig met de KSI,
Morssinkhof, Lankhorst en het NTCP welke allen
internationaal opereren. Friesland heeft tevens
een sterk kennisklimaat en faciliteiten (lab tot
pilot) rondom circulaire kunststoffen design (NHL
Stenden) en mechanische recycling (NTCP) tot
haar beschikking.

We
zijn
Wereldspeler
circulaire
plastics met als doel de economische
ontwikkeling in Noord-NedErland te
stimuleren.

HUIDIGE SITUATIE

Friesland heeft een unieke positie in het NoordNederlandse kunststoffen ecosysteem. Allereerst
doordeMienskipdieeenongekendegezamenlijkheid
en drive heeft voor een beter, schoner, mooier en
sterker Friesland. Door de inzamelingsinfrastructuur
en
verwerkingsmogelijkheden
via
de
kunststofsorteerinstallatie (KSI) heeft Friesland het
grootste gedeelte aan kunststofverpakkingen dat
in Nederland op de markt komt in handen.

AMBITIE ΕΝ VISIE

1.1 AMBITIE EN VISIE KUNSTSTOFFEN 2025

Onderstaand is de ambitie uitgewerkt in doelen op basis van de zeven pijlers
van de circulaire economie, zoals ontwikkeld door Metabolic en gebruikt

door de Vereniging Circulair Friesland. Deze doelen zijn zo SMART mogelijk
geformuleerd gekoppeld aan meetbare KPI’s.

DOELSTELLING

JAARTAL

KPI

2025
2023

Energie reductie
DZ Energieproductie

2023

Tonnages verbrand

2025

% lekkages

2025

-

2025
2025
2025

% ingezameld, % verbruikt % gerecycled
Waterverbruik
% lekkages

ENERGIE
Benodigde energie voor productie kunststoffen geminimaliseerd
De benodigde energie voor het transport, de sortering en recycling van kunststoffen wordt geminimaliseerd en komt volledig uit duurzame bronnen
Energieproductie uit kunststoffen heeft de laagste prioriteit – 0% afvalverbranding

BIODIVERSITEIT
Er komen geen schadelijke micro of macro plastics meer in het milieu – We zijn de schoonste regio van
Europa
De productie van bioplastics is in evenwicht met het systeem (aanboden toepassing grondstoffen)

WATER
De Waddenzee is plasticvrij
Watergebruik voor kunststofproductie, scheiding en recycling is geminimaliseerd en wordt waar
mogelijk zoveel mogelijk hergebruikt
We hebben de schoonste, plasticvrije wateren van Europa

TRANSITIE-DOE-AGENDA KUNSTSTOFFEN

IMPLEMENTATIE
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INTERVENTIES

% Inzameling en/of % verbranding
% Recycling vs marktvolume
% Recycling
Productie en marktvolume (ton)
Productie en marktvolume (ton)
% vervuiling en/of % verbranding

DE NIEUWE ECONOMIE

2023
2023
2023
2025
2025
2025

HUIDIGE SITUATIE

MATERIAAL
We hebben gescheiden kringloop systemen ontwikkelt voor biologische en technische kunststoffen
cycli (afbreekbaar en niet-afbreekbaar) w.o.:
a) We zamelen 100% van de kunststoffen in – zowel afbreekbaar als niet-afbreekbaar
b) We recyclen 100% van de kunststoffen –zowel afbreekbaar als niet-afbreekbaar
We ontwerpen maximaal op hergebruik, recycling en toegevoegde waarde in applicaties
Gebruik & productie van fossiele kunststoffen wordt geminimaliseerd
Gebruik & productie biobased en biodegradable wordt gemaximaliseerd

AMBITIE ΕΝ VISIE

1.2 DOELEN

JAARTAL

KPI

CULTUUR & MAATSCHAPPIJ
2023
2022

Marktvraag, % lekkages,
% inzameling, % recycled content,
marktvolume producten/grondstoffen

2022

HUIDIGE SITUATIE

Zowel consumenten, producenten als overheden nemen hun verantwoordelijkheid binnen het systeem
- Consumenten zijn verantwoordelijk om bewust geen zwerfafval te veroorzaken en zorg te dragen
voor de juiste scheiding aan huis en op werk zoals gevraagd door de gemeenten en afnemers/inzam-elaars.
- Producenten nemen verantwoordelijkheid binnen de gehele keten en blijven producteigenaar
(Extended producer responsibility).
- Overheden passen hun afvalbeleid dusdanig aan dat de twee gescheiden kringlopen (technologisch
en biologisch) ontstaan en het R8-model wordt gerealiseerd. Voorbeeld: Gemeenten passen
afvalbe-leid aan waarmee afval van scholen wordt gemarkeerd als huishoudelijk in plaats van bedrijfsafval waardoor de kunststofverpakkingen in dit afval gerecycled worden in plaats van verbrand.

AMBITIE ΕΝ VISIE

DOELSTELLING

2023

GEZONDHEID EN WELZIJN
2021

% lekkage, schadelijke stoffen gebruik.
Aantal bedrijven dossier met uitgevoerde
REACH procedure.

2025

% inzameling en % recycling.
Aantal FTE

ANDERE VORMEN VAN WAARDE
Alle kunststoffen hebben waarde en zijn een nutriënt
Er zijn nieuwe banen en werkgelegenheid gecreëerd met het toepassen van circulaire verdienmodellen
zoals product-as-a-service

DE NIEUWE ECONOMIE

Alle kunststoffen zijn veilig voor mens en dier.
Alle bedrijven hebben hun REACH registratie op orde.

INTERVENTIES

14

Doelstellingen in het kader van de 7 pijlers van de circulaire economie.
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IMPLEMENTATIE

Fig.
Fig.

AMBITIE ΕΝ VISIE

DE NIEUWE ECONOMIE

INTERVENTIES

IMPLEMENTATIE
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HUIDIGE SITUATIE

2 HUIDIGE SITUATIE

Op nationaal, regionaal en lokaal niveau hebben overheden, semi-publieke
organisatie en instellingen/organisaties zich gecommitteerd aan circulaire
economie. Onderstaande tabel geeft een overzicht van belangrijke

uitgangspunten en ontwikkelingen in beleid die van invloed zijn op elke sector
die de circulaire transitie in Fryslân raakt. Specifiek beleid voor kunststoffen op
de verschillende niveau’s (Europees, nationaal) is verder uitgewerkt in bijlage 5.

EUROPEAN PLASTIC STRATEGY &
SINGLE USE PLASTIC BAN

Alle kunststof verpakkingen moeten in 2030 recyclebaar zijn. De nieuwe voorschriften voor verpakkingen waar Europa aan werkt,
richten zich met name op veranderingen in de ontwerpfase om dit doel te bereiken. Het gebruik van gerecyclede kunststof in
nieuwe producten moet drastisch omhoog. Daarbij wordt ingezet op gescheiden inzameling van kunststof verpakkingsafval in heel
Europa en het vergroten van de verwerkingscapaciteit in Europa. De plasticstrategie van de Europese Unie richt zich verder op het
terugdringen van het gebruik van microplastics en van wegwerpverpakkingen. Via de Single-Use Plastic Ban.

NEDERLAND CIRCULAIR EN
NATIONALE GRONDSTOFFEN
AKKOORD

Om de transitie naar een circulaire kunststofketen te versnellen en de emissie van CO2 te verlagen zijn in de Nationale Transitieagenda
Kunststoffen van het Rijk vier actierichtingen uitgewerkt (p. 24):
-

Preventie: meer met minder en minder lekkage;
Meer vraag en aanbod van hernieuwbare kunststoffen;
Betere kwaliteit, meer milieurendement;
Strategische (keten) samenwerking.

Daarnaast zijn er directe raakvlakken met de Nationale Transitieagenda en Uitvoeringsagenda voor de Maakindustrie.

15

Ontwikkelingen in Fries beleid met betrekking tot de circulaire economie.
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IMPLEMENTATIE

Fig.
Fig.

INTERVENTIES

In het uitvoeringsprogramma zijn zeven projecten opgenomen die invulling geven aan deze vier ontwikkelrichtingen(p. 24-30).
Zijnde: 1. Plastic Pact, 2. Microplastics, 3. Chemische recycling, 4. Biobased plastics, 5. Meer en betere sortering en mechanische
recycling, 6. Toepassing kunststof recyclaat in nieuwe producten en verpakkingen, 7. Internationale opschaling plastics strategie;
casus Indonesië.

DE NIEUWE ECONOMIE

OMSCHRIJVING

HUIDIGE SITUATIE

ONTWIKKELING

AMBITIE ΕΝ VISIE

2.1 UITGANGSPUNTEN EN ONTWIKKELINGEN IN BELEID

PROVINCIE FRYSLÂN

Van Afval naar Grondstoffen (VANG) - De ambitie van het Uitvoeringsprogramma VANG – Huishoudelijk Afval is om in 2020 te komen
tot 75% afvalscheiding, met een verdere doorgroei naar een maximaal percentage scheiding in 2025. Hiermee wordt een belangrijke
bijdrage geleverd aan een van de doelen uit het VANG-Programma en het Rijksbrede programma voor de Circulaire Economie; het
halveren van de hoeveelheid Nederlands afval die wordt verbrand en gestort van ongeveer 10 Mton naar 5 Mton (in 2022). De ambitie
voor afvalscheiding in 2020 is geconcretiseerd in een hoeveelheid huishoudelijk restafval (fijn en grof huishoudelijk restafval samen)
van maximaal 100 kilogram per inwoner per jaar.

FRIESE GEMEENTEN

De Tweede raamovereenkomst verpakkingen 2013-2022 is in 2012 gesloten door het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de
Vereniging Nederlandse Gemeenten en het verpakkende bedrijfsleven. De tweede Raamovereenkomst heeft drie hoofddoelen:
1. het realiseren van ‘gesloten kringlopen van grondstoffen’.
2. komen tot een rendabele methode voor het inzamelen en recyclen van verpakkingsmaterialen.
3. het tegengaan van het onnodig verbruik van grondstoffen (preventie). In verpakkingen mag minder nieuw materiaal en moet
meer gerecyclede materialen gebruikt worden.

HUIDIGE SITUATIE

OMSCHRIJVING

AMBITIE ΕΝ VISIE

ONTWIKKELING

DE NIEUWE ECONOMIE
INTERVENTIES

TRANSITIE-DOE-AGENDA KUNSTSTOFFEN

IMPLEMENTATIE
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• Een continue up to date inzicht in de stand van zaken van technieken
en marktontwikkelingen van inzamelings-, sorterings-, scheidings-,
verwerkings- en recyclingstechnieken.
Figuur 6 zijn uitgewerkt voor verpakkingsmateriaal. In de komende periode
worden ook de kaarten uitgewerkt voor andere kunststofmateriaalstromen zoals
kunststoffen in elektronische apparaten, maar ook bioafbreekbare kunststoffen.
Want ook deze zullen binnen hun eigen eigen biologische kringloop gerecycled
moeten worden, om de kwaliteit en waarde te behouden en de technische kringloop
niet te verstoren.

INTERVENTIES

• Waar lekkages zich bevinden in het systeem en hoe we verliezen
kunnen reduceren. Dit kan worden gedaan via een nationale analyse
die kijkt naar verpakkingsmateriaal voor voedsel maar ook naar
toepassingen in de bouwsector, logistieke/transport verpakkingen en
huishoudelijke apparaten.

• Aan welke specificaties, eisen en dus kwaliteit de verwerkte
kunststoffen moeten voldoen om in welk type (nieuwe) applicaties
toegepast te kunnen worden. En welke technieken daarvoor nodig zijn
om dat te bereiken.

DE NIEUWE ECONOMIE

In de onderstaande figuur (figuur 6) is een weergave gegeven van de recycling
van kunststofverpakkingen in Nederland. Hieruit blijkt dat uit de ruim 512
Kt aan kunststofverpakkingen die jaarlijks op de markt worden gebracht
er tijdens de inzameling al een lekkage optreedt van ruim 35%. Vervolgens
treden er tijdens de recycling ook nog verliezen op waardoor ongeveer 50%
van de kunststoffen uiteindelijk verloren gaan. In de figuur is ook zichtbaar dat
het grootste gedeelte van de kunststoffen bestaat uit materialen die lastig te
recyclen zijn. Dit zijn met name de folie en de mix fractie. Willen we naar hogere
recyclingspercentages toe, en nog belangrijker kwalitatief hoogwaardig en
passend aanbod voor de vraag, dan zullen we inzicht moeten verkrijgen in:

In figuur 6 is weergegeven per kunststofmateriaalstromen hoe deze het
beste verwerkt kunnen worden via de verschillende technieken. Echter zijn op
mechanische recycling na, de andere technieken (depolymerisatie, pyrolyse
en vergassing) nog in een ontwikkelingsfase (pilot tot demo schaal). Uit dit
figuur is zichtbaar dat er per materiaaltype gezocht moet worden naar de juiste
technische verwerking waarmee de hoogste kwaliteit van recycling behaald
kan worden, zodat de kunststoffen weer toegepast kunnen worden in (nieuwe)
applicaties. Hiermee sluiten we de zogenaamde technische kringloop. Willen
we dit bereiken dan is er inzicht nodig in:

HUIDIGE SITUATIE

Dankzij Europees beleid zoals de Plastic Strategy treedt er nu een toename
op in de vraag naar gerecyclede kunststoffen. Ook worden er steeds meer
verpakkingen op de markt gebracht die grotendeels of volledig geproduceerd
zijn uit gerecycled materiaal. Echter overstijgt de vraag naar gerecycled
materiaal nu al het aanbod. Grootste knelpunt hierin is dat het de kwaliteit
van het aanbod nog niet altijd voldoet aan de gewenste eigenschappen
voor de vraag. Tevens zijn we nog niet voldoende in staat om de huidige
kunststofverpakkingen die op de markt worden gebracht in de kringloop te
houden.

AMBITIE ΕΝ VISIE

2.2 SECTORSPECIFIEKE ONTWIKKELINGEN

• Wat de business case is achter kunststofrecycling, voor zowel
huishoudelijkafval als bedrijfsafval. Daarvoor is inzicht in best
practices voor rendable business cases voor kunststofrecycling nodig.
Als kunststof een waarde heeft zullen de verliezen verminderen.

TRANSITIE-DOE-AGENDA KUNSTSTOFFEN
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35% verlies van beschikbare
materialen!
Via bedrijfsafval
Via zwerfafval
Via…

VERPAKKINGS MATERIAAL
OP DE MARKT 512 Kt (2)

RECYCLING
(258 Kt (2) = 50%)
MIX ~90 kt

INZAMELING
335 Kt (2)
HUISHOUDELIJK AFVAL
(~55%)

FOLIE ~58 kt

Fuel

GASIFICATION

RESIDUE ~39 kt
Trays films etc

PET~26 kt

DEPOLYMERISATION

Aromatics
Syngas

Plastics
Methanol
Hydrogen

RPET yarns

Bottles

MECHANICAL

PP ~26 kt
HDPE ~ 19kt

16

INZAMELING

RECYCLING

SORTERING

VERWERKING TOT PRODUCTEN

De kunststoffenketen in Nederland.
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Fig.
Fig.

OTHER/BIOMASS

INTERVENTIES

GEBRUIK

BEDRIJFSAFVAL
(~35%)

DE NIEUWE ECONOMIE

STATIEGELD
(~10%)

PYROLYSIS

HUIDIGE SITUATIE

JAARLIJKS GEBRUIK
CONSUMENT (1) (2000 Kt)

Plastic Pact

VCF zet zich in om dit jaar (2020) design guidelines
op te stellen waaraan plasticproducten moeten
voldoen waarin slijtage en daarmee de productie
van microplastics wordt meegenomen. Hierin
stellen wij dat als een product slijtbaar is in
normaal gebruik het product van biodegradeerbare
polymeren gemaakt dient te worden. (Zie ook onze
doelen bij het criteria biodiversiteit paragraaf 1.2).

• Het WadAfval?! project waarin innovatieve
technieken getest gaan worden die plastics in
waterwegen afvangen.
Het platform Water & Plastics welke in
nauwe samenwerking met Wetsus, NHL
Stenden, de WaterCampus Fryslân en de
aanjager Water verder wordt vormgegeven.
Het platform heeft als focus microplastics
identificatie,
kwantificatie
en
preventie.

INTERVENTIES

Vanuit VCF heeft Omrin het Plastic Pact
ondertekend en neemt Directeur John Vernooij
zitting in de stuurgroep van het Plastic Pact.
Tevens lopen er diverse projecten vanuit de
leden van VCF die zich inzetten op preventie
waaronder het Project Samen Fryslân Schoon
in samenwerking met Nederland Schoon. Hierin
werken de Friese Milieu Federatie, IVN, Omrin en
de gemeenten Harlingen en Waadhoeke samen
om het zwerfafvalprobleem aan te pakken.
Er zijn verschillende projecten ontwikkeld om
zowel scholen als burgers te betrekken bij

Microplastics

Concrete projecten die bijdragen aan de preventie
van Microplastics zijn:

DE NIEUWE ECONOMIE

Het doel van het Plastic Pact is om de plastic
keten beter te sluiten door niet meer dan
nodig plastic te gebruiken en meer plastic te
hergebruiken, te recyclen en opnieuw toe te
passen in nieuwe producten en verpakkingen.
Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan CO2reductie in overeenstemming met de nationale
klimaatambities, aan minder lekkage naar het
milieu en aan het doel om minder primaire fossiele
grondstoffen te gebruiken.

dit afvalprobleem. Op deze manier vraagt het
programma Samen Fryslân Schoon op een
positieve manier aandacht voor zwerfafval.

HUIDIGE SITUATIE

In Fryslân zijn er al diverse circulaire projecten
en initiatieven ondernomen die nauw aansluiten
bij de uitgezetten 7 actielijnen vanuit het
uitvoeringsprogramma CE van de Nationale
overheid voor het thema kunststoffen, als
ook maakindustrie. Voor overige projecten en
initiatieven en hoe deze bijdragen aan gestelde
doelstellingen en kantelpunten zie bijlage 2.

AMBITIE ΕΝ VISIE

2.3 PROJECTEN

Het ondertekenen van de Plastic Pact in 2019 onder leiding van staatssecretraris Van Veldhoven (foto duurzaamondernemen.nl)
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Meer en betere sortering en mechanische
recycling
Een belangrijke rol in de uitvoering van het Plastic
Pact en van deze actielijn is weggelegd voor
het Nationaal Testcentrum Circulaire Plastics
(NTCP) in Heerenveen. Daar wordt gewerkt aan
betere technieken om kunststofverpakkingen te

HUIDIGE SITUATIE

Kunststoffen komen na gebruik terug in allerlei
vormen en samenstellingen. Vaak is het een
verontreinigde mix van vele materialen en
afvalstoffen, zoals bijvoorbeeld de reststroom van
een afvalsorteerlijn of het kunststofafval zoals dat
uit de oceanen wordt gevist. Directe mechanische
recycling is dan moeilijk. Gezocht wordt naar
mogelijkheden om deze groep van gemengde
en verontreinigde kunststoffen te recyclen via
chemische recycling tot basischemicaliën voor de
kunststofproductie.

technologie voor de productie van biobased
plastics. Ook op dit thema wordt weer de
Noordelijke samenwerking opgezocht binnen
Chemport Europe waarin diverse partijen
aanwezig zijn die applicaties aan het ontwikkelen
zijn opbasis van biobased polymeren (m.n. PHA).
Er is een Europees project in ontwikkeling om de
markt en technologie voor PHA verder door te
ontwikkelen.

AMBITIE ΕΝ VISIE

Chemische Recycling

DE NIEUWE ECONOMIE

Zoals in Figuur 6 te zien is verkennen we samen
met onze leden welke verwerkingsroutes voor
welke materialen geschikt zijn en wat er nodig
is om gebruik te maken van de bestaande
technieken. Er wordt ingezet op een nauwere
samenwerking met Chemport Europe waarin
partijen vertegenwoordigd zijn die chemische
recyclingstechnologieën aan het ontwikkelen en
aan het opschalen zijn (Cure Technologie) naar
demo-schaal. Tevens neemt Chemport Europe
zitting in de versnellingstafel chemische recycling.

Biobased Plastics
INTERVENTIES

Biobased plastics verschillen van conventionele
plastics doordat de grondstof van biobased
materiaal gemaakt is. Met ‘biobased’ worden
materialen bedoeld die gemaakt zijn van
hernieuwbare grondstoffen zoals zetmeel,
suiker, cellulose, melkzuur, eiwitten of via microorganismen. VCF lid Paques ontwikkelt een

Fig.
Fig.
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Circulaire plastics speelveld Noord-Nederland.

TRANSITIE-DOE-AGENDA KUNSTSTOFFEN

IMPLEMENTATIE

19

Ook hier speelt het NTCP een belangrijke rol
in het vergaren van kennis voor de op te stellen
technische specificaties. Daarnaast is een aantal
bedrijven binnen Friesland en Noord-Nederland
actief zelf recyclaat aan het testen binnen
nieuwe producten door te doen. Dit zijn onder

Binnen deze actielijn vanuit het rijk wordt
geïnventariseerd wat de marktvraag naar recyclaat
is en welke productspecificaties cruciaal zijn om

DE NIEUWE ECONOMIE

Toepassing van recyclaat in nieuwe
producten en verpakkingen

andere Phillip met stofzuigers waarin PP uit
verpakkingsmateriaal is verwerkt, Lankhorst met
spoorbielzen uit plasticafval, Morssinkhof plastics
met de productie van een rPET Garens voor
toepassingen in tapijten en veiligheidsbanden en
Pezy en Wireless Value met de behuizing van een
klimaatsensor uit gerecycled elektronisch afval.

HUIDIGE SITUATIE

aan de marktvraag te voldoen: welke bedrijven
willen het toepassen, voor welke producten
zal het worden gebruikt, om welke volumes
gaat het en welke kunststoffen betreft het? Die
informatie vormt de basis van de te ontwikkelen
standaarden, die van invloed zijn op de keten van
afvalverwerking tot recyclaatproductie. Het leidt
ertoe dat in een meer transparante markt precies
dat recyclaat zal worden geproduceerd waar
vraag naar is.

AMBITIE ΕΝ VISIE

sorteren en te recyclen. Met die betere techniek
moet het recyclingpercentage omhoog. VCF heeft
een cruciale rol gespeeld in de realisatie van het
testcentrum. De oorsprong van een gezamelijk
project vanuit onze leden waarin de keten voor PP
werd gesloten. Door het organiseren van diverse
ronde tafels en platformbijeenkomsten met de
leden werd de behoefte voor een onafhankelijk
testcentrum geïdentificeren waarna een actieplan
in gang is gezet om te komen tot het testcentrum.

INTERVENTIES

TRANSITIE-DOE-AGENDA KUNSTSTOFFEN
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Met behulp van het ijsberg model is een analyse gemaakt van het huidige kunststoffensysteem, de problematiek en daarmee de knelpunten die er spelen. Zie figuur
8 . Op basis van deze analyse zijn de volgende kansen en acties geïdentificeerd.

Software

Hardware
• Veel onbekendheid toepassing afvalkunststof in
(nieuwe/bestaande) toepassingen “afval = kwalitatief
laagwaardig = vies”

• Veel maatschappelijk aandacht voor plastic soup,
gebruik plastic verpakkingsmateriaal, schrikbeelden

Doel

• Gebrek aan
ecosysteem

• Lekkage van 35% kunststofverpakkingen

Patronen

Incidenten

Patronen

Systeem

Welke trends zie je?

• Ontbreken of kleinschalig logistieke systemen
(inzameling) en grootschalige recyclinginfrastructuur
om kwalitatief hoogwaardig aanbod te genereren.
en

biologische

kringloop

niet

Mentaal model

Wat in het denken laat
toe dat dit blijft gebeuren?

• Veel cleanups, acties tegen grotere brands, antiplastic mind-set
• Verwarring en behoefte bij burger t.a.v. scheiden
afvalstromen
• Vraag kunststoffen blijft toenemen

Systeem
• Afvalbeleid wordt gemeentelijk bepaald en niet
landelijk
• Europese wetgeving leidt tot verhoogde vraag
gerecycled content en ontwikkelen alternatieven

• REACH en einde-afval status belemmerd toepassing
gerecycled content in producten

Mentale Model

Mentale Model

• Proof of concept nodig v.u. applicaties en business
cases om perceptie te veranderen

• Een bewustwordingsshift is gaande
• Gevoel van overmacht door omvang problematiek

Het ijsbergmodel voor systeemdenken.
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Patronen

• Producenten niet volledig verantwoordelijk over
ketenimpact

• Business case/verdien model kunststofrecycling
niet levensvatbaar (o.a. door prijs virgin vs recyclaat)

Fig.
Fig.

kunststoffen

INTERVENTIES

LEGENDA
• Kunststoffen niet ontworpen voor hoogwaardige
hergebruik, recycling en toegevoegde waarde in
Patronen
Systeem
Mentaal model
applicaties

Systeem

Welke krachten / invloeden
dragen bij aan de patronen?

regionale

DE NIEUWE ECONOMIE

• Aanbod kwalitatief hoogwaardig gerecyclede
en biobased (afbreekbaar en niet-afbreekbaar)
kunststoffen blijft achter bij de vraag

Wat gebeurt er?

inzicht

HUIDIGE SITUATIE

Incidenten

Incidenten

• Technologische
gescheiden

AMBITIE ΕΝ VISIE

2.4 HET HUIDIGE KUNSTSTOFFENSYSTEEM

Op
basis
van
de
analyse
van
het
kunststoffensysteem in 2.4 zijn de volgende
kansen en acties geidentificeerd:

• Inzicht in en uitrollen best-practices rendabele
business cases kunststofrecycling w.o. Pilots
gescheiden inzamelings bedrijfsafval.

• Realiseren
uitgebreidere
producenten,
consumenten & overheids verantwoordelijkheid
in de keten w.o. bewustwordingscampagnes
consumenten
en
ontwikkelen
nieuwe
verdienmodellen producenten (Product-as-aservice).

Inzicht in lekkages in het systeem
via nationale analyse kijkend naar:
verpakkingsmateriaal, de bouw,
logistieke verpakkingen/transport
verpakkingen en huishoudelijke
apparaten.

Nationaal Testcentrum Circulair Plastics (NTCP) te Heerenveen
DE NIEUWE ECONOMIE

• Ontwikkelen en uitrollen kennis en best practices
t.a.v. circulaire ontwerpprincipes vanuit de
applicatie, w.o. Wad Afval?! Project.

• Faciliteren inzameling grondstofstromen w.o.
textiel en tapijten voor polyesters (PET).

• REACH en einde-afval status belemmeringen
wegnemen die toepassingsmogelijkheden
gerecyclede kunststoffen vergroten.

HUIDIGE SITUATIE

• Continue
profilering,
stortytellling
en
ontwikkelen waarde propositie kunststoffen
ecosysteem Noord- Nederland ter bevordering
eigen inzichten en externe aantrekkingskracht
regio als Wereldspeler Circular Plastics.

• Kunststofverpakkingsmateriaal uit bedrijfsafval
mogelijk maken (vb. scholen van bedrijfsafval
huishoudelijk afval status).

AMBITIE ΕΝ VISIE

2.5 KANSEN EN ACTIES IN DE
KUNSTSTOFFENSECTOR

• Opschaling best-practices t.a.v. Productie
en ontwikkeling kwalitatief hoogwaardige
grondstoffen.
• Perceptie en kennis toepassing gerecyclede
kunststoffen en opkomende kunststoffen
(biobased & biodegradeerbaar) in applicaties
verbeteren en vergroten d.m.v. schaalbare
Proof-of-concepts (w.o. Projecten zoals Wad
Afval?! en de Save Home van Save Plastics).

INTERVENTIES

• Technisch infrastructuur voor inzameling
en kwalitatief hoogwaardige recycling alle
kunststoffen
helpen
ontwikkelen
(hoeft
niet regionaal). Continue update nieuwste
technische
recyclingsmogelijkheden
en
marktontwikkelingen.
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• Afvalbeleid welke verbeterde inzameling en
verwerking faciliteert waarmee de technische
en biologische kringloop gescheiden blijven w.o.

In figuur 9 zijn de kansen uit de analyse (paragraaf 2.4) uitgezet in de
onderstaande SWOT. Hieruit blijkt dat er veel punten zijn waar VCF weinig
invloed op heeft op punten waar impact mee gecreeërd wordt. Wél zal VCF
hier de faciliterende rol pakken door op de punten in het kader ‘Invloed Laag,

Impact Hoog’ ronde tafels en platform bijeenkomsten te organiseren met
belanghebbende stakeholders. En daarmee beweging op deze punten in
gang te zetten. Dit past ook bij de rol van VCF als aanjager, versneller en
verbinder binnen de Circulaire Economie.

VEEL INVLOED

• Continue profilering, stortytellling en ontwikkelen waarde propositie
kunststoffen ecosysteem Noord- Nederland ter bevordering eigen inzichten en
externe aantrekkingskracht regio als Wereldspeler Circular Plastics. Zie figuur
9.

• Opschaling best-practices t.a.v. Productie en ontwikkeling kwalitatief
hoogwaardige grondstoffen.

• Ontwikkelen en uitrollen kennis en best practices t.a.v. circulaire
ontwerpprincipes vanuit de applicatie, w.o. Wad Afval?! Project.
• Ondersteunen bij het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen producenten
(Product-as-a-service) via Circo Tracks.

• Afvalbeleid welke verbeterde inzameling en verwerking faciliteert waarmee de
technische en biologische kringloop gescheiden blijven w.o.
• Kunststofverpakkingsmateriaal uit bedrijfsafval mogelijk maken (vb. scholen
van bedrijfsafval huishoudelijk afval status).
• Faciliteren inzameling grondstofstromen w.o. textiel en tapijten voor polyesters
(PET).

VEEL IMPACT

• Technisch infrastructuur voor inzameling en kwalitatief hoogwaardige recycling
alle kunststoffen helpen ontwikkelen (hoeft niet regionaal). Continue update
nieuwste technische recyclingsmogelijkheden en marktontwikkelingen.

• REACH
en
einde-afval
status
belemmeringen
wegnemen
toepassingsmogelijkheden gerecyclede kunststoffen vergroten.

die

• Inzicht in lekkages in het systeem via nationale analyse kijkend naar:
verpakkingsmateriaal, de bouw, logistieke verpakkingen/transport verpakkingen
en huishoudelijke apparaten.

19

Circulaire SWOT Analyse.
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Fig.
Fig.

INTERVENTIES

• Realiseren uitgebreidere producenten, consumenten & overheids
verantwoordelijkheid in de keten w.o. bewustwordingscampagnes consumenten

DE NIEUWE ECONOMIE

• Perceptie en kennis toepassing gerecyclede kunststoffen en opkomende
kunststoffen (biobased & biodegradeerbaar) in applicaties verbeteren en
vergroten d.m.v. schaalbare Proof-of-concepts (w.o. Projecten zoals Wad
Afval?! en de Save Home van Save Plastics).

• Inzicht in en uitrollen best-practices rendabele business cases kunststofrecycling
w.o. Pilots gescheiden inzamelings bedrijfsafval

VEEL IMPACT

HUIDIGE SITUATIE

WEINIG INVLOED

AMBITIE ΕΝ VISIE

2.6 CIRCULAIRE SWOT ANALYSE

AMBITIE ΕΝ VISIE

HUIDIGE SITUATIE

INTERVENTIES

IMPLEMENTATIE
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DE NIEUWE ECONOMIE

3

DE NIEUWE
ECONOMIE

Om een nieuwe, duurzame, circulaire economie met elkaar te ontwikkelen is
het belangrijk dat we anders gaan samenwerken, ontwikkelen, ontwerpen.
Dit deel gaat over de van te voren gemaakte afspraken t.a.v. uitgangspunten;

ontwerp-principes en andere ‘spelregels’; hoe beter dit van te voren wordt
doorgesproken, hoe soepeler het proces daarna kan gaan.

Ontwerpen volgens de R8 principes:

Om te komen tot nieuwe ontwerpprincipes zal er uitgegaan worden van
de volgende ontwerpprincipes en uitgangspunten.

• Refuse, rethink;

• Remanufacture;

• Reduce;

• Repurpose;

• Ontwerpen volgens de Cradle 2 Cradle Principes.

• Reuse;

• Recycle;

• Biologische en technische cyclus gescheiden.

• Repair;

• Recover energy.

• Ontwerpen volgens de Trias Materialis:

• Refurbish;
Plastic dat bij normaal gebruik in de applicatie slijtbaar is moet
biodegradeerbaar zijn.
PRODUCT DEVELOPMENT

Awareness and
education

1. Rethink

ma Bepe
ter rk d
iaa e
lvra
ag

3. Repair

Indien nodig,
gebruik fossiele brandstoffen
zo efﬁciënt en schoon mogelijk

Indien nodig,
gebruik eindige materialen
zo efﬁciënt en schoon mogelijk

TRIAS ENERGETICA

TRIAS MATERIALIS

Non-renewable
resources
Renewable natural
resources

Make, sell, pack
Raw materials

USE PHASE

e.g. Desintegra-me

Collection
e.g. Evoeco

4. Reuse
5. Refurbish and
remanufacture

Separation/
segregation

6. Recycle
Biodegradable
Need Thrid
party validation

Litter as a feedstock
e.g. Wasteboards,
Waste Free Oceans

7. Recover

INTERVENTIES

1 2
3

WASTE MANAGEMENT
SYSTEM AND
INFRASTRUCTURE
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1 2
3
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2. Reduce
by design

DE NIEUWE ECONOMIE

1. Beperkt materiaalgebruik;
2. Hergebruik maximaal;
3. Gebruik eindige materialen zo efficiënt en schoon mogelijk.

HUIDIGE SITUATIE

Nieuwe ontwerpprincipes

AMBITIE ΕΝ VISIE

3.1 DE NIEUWE ECONOMIE: UITGANGSPUNTEN, SPELREGELS & PRINCIPES

Energy or fuel
production - biofy

8. Disposal

TRANSITIE-DOE-AGENDA KUNSTSTOFFEN
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CIRCULAR ECONOMY

an industrial system that is restorative by design

Gemaakte afspraken

Increasingly powered
by renewable energy

• NHL Stenden gaat Perfect Circular
Design randvoorwaarden opstellen o.b.v.
bovenstaande principes.

Farming / collection1
Biological cycles

Technical cycles

Product manufacturer
Recycle
Service provider

Refurbish / remanufacture
Reuse / redistribute

Biogas

Maintenance

Cascades

Consumer

Anaerobic
digestion /
composting

User

Collection
Extraction of
biochemical
feedstock2

Collection

Energy recovery
Leakage to be minimised
Landfill

Source: Ellen MacArthur Foundation
Adapted from the Cradle to Cradle Design Protocol by Braungart & McDonough

Fig.
Fig.
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DE NIEUWE ECONOMIE

Er zijn twee uitgangpunten om te komen tot het
nieuwe circulaire economische systeem. En deze
twee uitgangspunten zullen parallel aan elkaar
ontworpen moeten worden. Enerzijds is er het
ontwerpen van oplossingen voor de problemen in
het huidige systeem. Dit betreft de hedendaagse
problematieken die vandaag opgelost moeten
worden. Welke oplossingen zijn er nu op de korte
termijn mogelijk? Daarmee kun je tijd winnen in de
transitie naar het te ontwerpen nieuwe systeem.

Het systeem van de toekomst. Hierin begin je als
het ware met een nieuw blanco vel. Als je helemaal
opnieuw mocht beginnen, hoe zou je het systeem dan
inrichten met de kennis van nu? Door deze aanpak
te hanteren, en te ontrekken aan de hedendaagse
praktijk worden er nieuwe inzichten verschaft. Waar
willen we naar toe en wat is dan dus nodig om vanuit
de huidige situatie naar de nieuwe gewenste situatie
te komen? Zie onderstaande textbox voor een korte
uitwerking voor kunststoffen.

Biochemical
feedstock

Restoration

Parts manufacturer

HUIDIGE SITUATIE

Twee uitgangspunten voor ontwerpen

Mining / materials manufacturing

De cycli binnen de circulaire economie zoals vormgegeven door de Ellen mcArthur Foundation.

Een nieuw systeem

”Ontwerpen van oplossingen voor huidige problemen”

“Als je helemaal overnieuw mocht beginnen, hoe zou je het systeem dan
inrichten met de kennis van nu? “

• Zorgdragen dat de huidige beschikbare plastics maximaal retour komen
& hergebruikt worde.
• Korte termijn grootschalige verwerking mixed plastics
• Uit afval nieuwe producten maken.

INTERVENTIES

Het huidige systeem

• Ontwerpen obv de kennis en best practices die we nu hebben.
• Zorgdragen voor volledig gesloten kringlopen.
• Ontwerpen zodat hoogwaardig ontwikkelde materialen maximaal
hergebruikt kunnen worden.
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• NB ook een kader uitwerken tav wat niet meer kan.
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CHAPTERINTERVENTIES
3

4 INTERVENTIES

In de onderstaande tabel zijn de belangrijkste kantelpunten omschreven waaraan
gewerkt dient te worden willen we de transitie naar een circulaire plastics

economie versnellen. Deze zijn geformuleerd aan de hand van de uitgevoerde
analyse in paragraaf 2.4 gekoppeld aan de doelstellingen op de 7 pijlers in
paragraaf 1.2.

Alle kunststoffen hebben waarde en zijn een nutriënt. De business case voor kunststoffen inzameling, sortering en recycling is niet rendabel.
Alleen voor verwerking van kunststofverpakkingen uit huishoudelijk afval wordt een Nedvang vergoeding ontvangen. Dit geldt niet voor
kunststofverpakkingsmateriaal in bedrijfsafval waardoor ze niet ingezameld en gerecycled worden. De prijs van virgin kunststoffen (kunststoffen uit
olie) is lager dan voor gerecycled, biobased of alternatieven. De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn:
• de grootschalige en efficiënte productie capaciteit
• het niet doorberekenen van externe effecten in de prijs
• de stabiele kwaliteit, volume en continuïteit van het aanbod

CIRCULAIR
ONTWERPEN

We ontwerpen maximaal op hergebruik, recycling en toegevoegde waarde in applicaties zonder schade aan mens en milieu te verrichten. Kunststoffen
zijn technisch en chemisch (additieven) niet ontworpen voor hoogwaardige hergebruik, recycling en om toegevoegde waarde te generen in applicaties.

TECHNOLOGISCHE
INFRASTRUCTUUR

We hebben gescheiden kringloop systemen ontwikkeld voor biologisch (biologisch afbreekbaar) en technische kunststoffen (biologisch nietafbreekbaar) cycli van productie, tot gebruik, inzameling en verwerking. Om te kunnen recyclen en te voorzien in vraag naar kwalitatief hoogwaardige
grondstoffen heb je de juiste technologiën nodig voor de diverse kunststoffen, waarmee kwaliteit en daarmee waarde behouden wordt. Daarin is het
essentieel dat de diverse kunststofketens gescheiden van elkaar blijven om kwaliteits- en waardeverlies te minimaliseren.

BEWUSTWORDING

Consumenten, producenten en overheden nemen hun verantwoordelijkheid binnen het systeem. We zijn allen verantwoordelijk om bewust om te gaan
met kunststoffen, geen zwerfafval te veroorzaken en zorg te dragen voor de juiste scheiding, zodat het materiaal kwalitatief hoogwaardig gerecycled
kan worden. Kennisdeling en educatie speelt hierin een essentiele rol.
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INTERVENTIES

BUSINESS CASE
KUNSTSTOF
RECYCLING

DE NIEUWE ECONOMIE

OMSCHRIJVING

HUIDIGE SITUATIE

KANTELPUNT

AMBITIE ΕΝ VISIE

4.1 KANTELPUNTEN VOOR CIRCULAIRE ECONOMIE IN DE KUNSTSTOFFENSECTOR

PREVENTIE

Consumenten, producenten en overheden nemen hun verantwoordelijkheid binnen het systeem. Het niet meer gebruiken van kunststoffen, en het
gebruik te minimaliseren waar het geen toegevoegde waarde heeft voor de toepassing die het dient. Dit is expliciet niet het dunner maken van
verpakkingen, want dit is verminderd recycleerbaarheid. Preventie stimuleert de vraag naar alternatieven.

BELEID EN WET- EN
REGELGEVING

Consumenten, producenten en overheden nemen hun verantwoordelijkheid binnen het systeem. Overheden passen hun afvalbeleid dusdanig aan
dat het de twee gescheiden kringlopen ontstaan en het R8 model wordt gerealiseerd. De huidige Nederlandse en Europese wet- en regelgeving is
voornamelijk gericht op afvalverwerking, en niet zozeer op afvalvermindering. De regelgeving richt zich op het verhogen van recyclen van plastic afval
en dus indirect op het verminderen van verbranding en stort. Daarnaast ontbreekt voor een groot deel van het plastic dat op de markt wordt gebracht
specifiek afvalbeleid:
• voor het plastic in auto’s, WEEE en bouw- en sloopafval (21% van het op de markt gebrachte plastic).
• geen recycledoelstelling voor kleding en textiel.
• voor kleine en grote gebruiksvoorwerpen (of deze nou wel of geen plastic bevatten), zowel op het gebied van aparte inzameling als op het gebied van
recyclingdoelstellingen (40% van al het plastic dat op de markt is gebracht).

HUIDIGE SITUATIE

OMSCHRIJVING

AMBITIE ΕΝ VISIE

KANTELPUNT

DE NIEUWE ECONOMIE
INTERVENTIES

111

Kantelpunten.
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Fig.
Fig.

2. UNESCO World Heritage Site Waddengebied
Plasticvrij – European Best Practice (w.o. pilots
bedrijfsafval)

3. Centre of Expertise Circular Plastics Design.
Dit project wordt nader ontwikkeld i.s.m. de
NHL Stenden. Onderdeel van zijn:

Speelt in op diverse alle kantelpunten en
doelstellingen w.o. Economische ontwikkeling,
integrale aanpak, is sterk schaalbaar en heeft een
hoge internationale aandachts factor. Potentie
van een best-practice als systeemtransitie en
opschaling proof-of-concepts.

• Opstellen en uitwerken circulaire plastic
design guidelines (Q1 – Q2 2020)
• Opstellen plan van aanpak voor Centre of
Expertise Strategie (Q1- Q2 2020)

DE NIEUWE ECONOMIE

1. Ontwikkeling
Noord-Nederlandse
Ecosysteem tot Wereldspeler Circular Plastics
Region w.o.

HUIDIGE SITUATIE

De komende twee jaar wordt er gefocust op de
volgende 3 impactvolle projecten. Dit zijn projecten
die aansluiten bij de kansen in de gemaakte
SWOT (paragraaf 2.5) en waar Vereniging Circulair
Friesland en de aanjager veel invloed en impact mee
realiseert. De projecten dragen bij aan de diverse
ambities, doelstellingen, kantelpunten, worden
met meerdere leden gerealiseerd en zijn tevens
perswaardig. De projecten bevatten in sommige
gevallen diverse sub-projecten. Voor een verdere
uitwerking van welke projecten bijdragen aan welke
doelen en kantelpunten, zie bijlage B2.

AMBITIE ΕΝ VISIE

4.2 TOP 3 IMPACTVOLLE PROJECTEN TUSSEN 2020-2022

• Unieke Waardepropositie ontwikkeling Q4
2019 –Q1 2020.
• Onderzoek best-practices business case
en model plastics recycling i.s.m. RUG
University Campus Fryslân (Q1 – Q2 2020).
• EXPO 2020 (Q2 2020) presentatie propositie
Foto door Eilleen Blackmore – House of Design

INTERVENTIES

• EU PHA project (Q1-2 2020 ontwikkeling –
2021 start)
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5 IMPLEMENTATIE

De doelstellingen voor 2020 zijn gefocust op de volgende 3 hoofdlijnen:

• Icoon-project aanjagen en profilering maximaliseren: We participeren
actief in het project Wad Afval?! waarin we streven naar een plasticvrije
Waddenzee in 2025. Onze unieke waardepropositie wordt tijdens de EXPO
Sustainable Plastics en Materials (7 & 8 April 2020) aan de internationale
kunststofverwerkende industrie getoond. We worden bekroond tot
Schoonste Regio van Nederland via de Friesland Schoon Campagne waar
ook onze leden actief een bijdrage aan hebben geleverd.
Op de volgende pagina’s volgt een nadere uitwerking van de implementatie
van deze drie hoofdlijnen en de projectlijnen die hier onder vallen. Tevens
puntsgewijze uitwerking van de twee grootste onderdelen van komend jaar.
Zijnde het uitwerken van de Waardepropositie en het Wad Afval?! Project.

DE NIEUWE ECONOMIE

• Huidige systeem optimaliseren: We ontwikkelen een unieke waardepropositie voor het circulaire kunststoffen ecosysteem Noord-Nederland
en identificeren waarin we als regio wereldspeler circulaire plastics kunnen
worden. We onderzoeken best-practices voor een rendabele business case
voor kunststof inzameling, sortering en recycling. Er worden diverse pilots
opgezet voor bedrijfsafvalinzameling (Binnenstad Leeuwarden, Wadden
eilanden en scholen).

• Circulair Plastic Design Principes uitwerken: We ontwikkelen Circulaire
Design Guidelines voor verpakkingsmateriaal en werken een plan uit om in
Friesland een Centre of Expertise te realiseren voor Circular Plastics Design.
We delen kennis over circulaire business modellen en daaraan gekoppelde
design strategiëen via de Circo Tracks.

HUIDIGE SITUATIE

Voor Kunststoffen is de ambitie dat Friesland in 2025 wereldspeler op
het gebied van circulaire plastics is, met als doel het stimuleren van
de economische ontwikkeling in Noord-Nederland. Daarin zijn we de
ontwikkelaar van het nieuwe circulaire plastics ecosysteem en vormen
een proefomgeving van wereldklasse met een state of the art technische
kringloop. Friesland is Perfect Circular Design Region of Europe én de
schoonste regio van Europa.

AMBITIE ΕΝ VISIE

5.1 IMPLEMENTATIE VAN DE 3 HOOFDLIJNEN

INTERVENTIES
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PROJECTLIJNEN

LOOPTIJD

1. Ecosysteem in beeld - Waardepropositie ontwikkeling
Circular Plastics NNL

Q4 -2019- Q1 2020

STATUS
te draft af

BENODIGDHEDEN/ WIE
Draagvlak en feedback kernteam
Q1 Gezamelijk eigenaarschap
leden en uitdragen tijdens EXPO
april

a. Uitgezet bij studenten UCF

Studenten en medewerking/
ondersteuning Omrin

3. Pilots gescheiden bedrijfsafvalinzameling
a. Wadden

a. Q1 – Q3
2020

a. Update nodig!

b. Q1 – Q3
2020
c. Q2 - Q4 2020

b. TCNN Projectleider 31/1 RT

a. Openheid stakeholders,
projectbegeleiding – RT’s
en actieplan
b. PvA + financiering

c. In gang zetten i.s.m. SPARK,
Gemeenten, Omrin

c. PB SPARK, Omrin en
gemeenten

b. Volgt op a

d. ...

DE NIEUWE ECONOMIE

a. Q1 – Q2
2020
b. Q3 2020

HUIDIGE SITUATIE

2. Business case kunststofrecycling
a. Onderzoek huidige business case kunststof recycling
Nederland versus Europeese best-practices (zowel
bedrijfsafval als huishoudelijk afval)
b. Aantrekken en opschalen best-practices

b. Binnenstad Leeuwarden – Green is the New Black/
Circulair Kwartier
c. Scholen

AMBITIE ΕΝ VISIE

Huidige systeem optimaliseren

INTERVENTIES
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PROJECTLIJNEN
1. Uitwerken Circulair Plastics Design Guidelines
a. Verpakkingsmateriaal

2. Centre of Expertise Circular Plastics - opstellen plan van
aanpak

STATUS

a. Q1 – Q2
2020
b. 2020

a. Marcel Crul van start
b. PolyCe project

c. Q1 – Q2 2020

b. Samenwerking NHL Stenden

RT NHL Stenden e.a..

Q1- Q4 2020

Thema’s vaststellen en inplannen

4. Aantrekken en opschalen best-practices circulaire design
producenten/ontwikkelaars

Nadat projectplan
focus duidelijk is

a. Uitgezet bij studenten UCF
b. Volgt op a

a. Q2 2020
b. Q2 - Q4 2020

a. Aanvraag in ontwikkeling
b. Nog op starten

Activatie deelnemers aanjagers!
Uitkomsten projectplan focus
wereldspelers circular plastics

a. Verbinding VCF leden
b. RT’s en PB’s i.s.m.
Omrin, verwerkers en
producenten

DE NIEUWE ECONOMIE

3. Circulaire businesmodellen en design strategiën testen mbv
Circo methodiek

5. Biologische cyclus
a. EU PHA Project
b. PB’s Gemeenten en afvalverwerking

BENODIGDHEDEN/ WIE

HUIDIGE SITUATIE

b. EEEA i.s.m. Pezy
c. ...

LOOPTIJD

AMBITIE ΕΝ VISIE

Circulair Design

INTERVENTIES
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LOOPTIJD

STATUS

1. Waardepropositie Circulaire Plastics

Q4 2019 – Q1
2019

Loopt

Bespreken in kernteam overleg

2. EXPO Sustainable Plastics and Materials

5 maart eerste
showcase

Loopt

Input en eigenaarschap
Kernteamleden

3. Waddenzee Plasticvrij - Community Plasticvrije Waddenzee
a. Wad Afval?! Project

7 & 8 april

a. 20-01-20 Waddenfondsaanvraag
ingediend. Juni 2020 Uitslag
b. Loopt

b. Vlieland & Terschelling SUP-vrije terrassen
c. Terschellinger kustlijn plasticvrij

c. Fryslân Cup Plasticvrij 2020

a. Gestart
b. ingepland

c. 2020

c. moet nog gestart worden

Bij toekenning
Wad Afval?!

b. Actieve participatie
gemeenten
c. Diverse Ronde Tafels

a & b. Samenwerking Omrin
Media uitingen en
langdurige support leden
c. Materiaal ontwikkelen tbv
leden ism NHL Stenden &
PB ter activatie leden
Toekenning Wad Afval?!

INTERVENTIES

5. Best-Practice profilering Wad Afval?! & Opschaling naar
INTERREG North Sea Regions

a. 2020 - ..
b. 24 mei 2020

a. Actieve participatie Omrin

DE NIEUWE ECONOMIE

4. Schoonste provincie van Nederland
a. Friesland Schoon
b. Clean-up Nationaal Park de Alde Faenen

c. In aanvraag via Waddenvereniging
waddenfonds

BENODIGDHEDEN

HUIDIGE SITUATIE

PROJECTLIJNEN

AMBITIE ΕΝ VISIE

Icoon & Profilering
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BIJLAGEN
B1

B2

B3

B4

B5

LEDENLIJST
ACTIEF BINNEN PLATFORM

AAN GERELATEERD

Omrin

EPS Nederland

Paques

Lankhorst

Van der Eems

Alle andere gemeenten

NHL Stenden

Opnieuw BV

Provincie

NTCP

Bouwwaar

CEW/WETSUS/Water Alliance

Van Afval

Van Hall Larenstein

Gemeente Heerenveen

Pyrasied

Caparis

Nedcam

Ecostyle

Overwijk koffiesystemen
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BIJLAGEN
B2

B1

B3

B4

B5

UITWERKING PROJECTEN
DOELEN

VISIE

KANTELPUNT

PROJECTEN

WIE

WANNEER

Alle kunststoffen hebben
waarde en zijn een
nutriënt

Wereldspeler Circulair
Plastics

Business case kunststof
recycling

Pilots bedrijfsafval
Terschelling en
Waddeneilanden (Wad
Afval?! Project)

Omrin, gemeente
Terschelling e.a.
waddeneiland gemeenten,
StayOk

2020

Pilot gescheiden
bedrijfsafvalinzameling
horeca binnenstad
Leeuwarden

Omrin, Suez, GP Groot,
Gem. LWD, Green is the
New Black

2020

Onderzoek huidige
business case
versus best-practices
kunststofrecycling

University College Fryslân,
Omrin

2020

Aantrekken en Opschalen
best-practices rendabele
business cases

Wie Trekker?

2020 PvA, Q3 2020
implementeren

Product as service
modellen testen en
opschalen m.b.v. Circo
methodiek

Wie Trekker?

2020

Ontwikkelaar nieuwe
circulaire plastics
ecosysteem
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DOELEN

VISIE

KANTELPUNT

PROJECTEN

WIE

WANNEER

We ontwerpen maximaal
op hergebruik, recycling
en toegevoegde waarde in
applicaties

We zijn Perfect Circular
Plastics Design Region of
Europe

Circulair Ontwerpen

Opstellen
randvoorwaarden Circulair
Kunststof design v.u. de
applicatie

NHL Stenden

Q1 2020

Alle kunststoffen zijn
veilig voor mens en dier

Ontwikkelaar nieuwe
circulaire plastics
ecosysteem

Wad Afval?! project

It Erfskip, NHL Stenden,
ROC Friese Poort,
Community Plasticvrije
Waddenzee

Q1 2020 indiening – Q3
2020 van Start tot 2025

Opschalen BestPractices t.a.v Circulaire
designprincipes

NHL Stenden, Kernteam
Kunststoffen

2020 – 2021 PvA

Proof-of-concepts
aantrekken en laten
doorontwikkelen t.a.v.
perceptie toepassing
gerecyclede en
opkomende kunststoffen
(biobased) in applicaties

WIE? Projectgroep EXPO?

Q1-Q2 PvA/ Selectie
kanshebbers tijdens EXPO

Centre of expertise
Circular Plastics Design

NHL Stenden en WIE nog
meer?

Q1-Q2 2020 PvA
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2021 – 2025

Q3 2021 Implementatie
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DOELEN

VISIE

KANTELPUNT

PROJECTEN

WIE

WANNEER

We hebben gescheiden
kringloop systemen
ontwikkelt voor
technische en biologische
kunststoffen cycli
(afbreekbaar en nietafbreekbaar) w.o.: 100%
inzameling en 100%
recycling (1)

Wereldspeler Circulair
Plastics

Technologische
infrastructuur

Ontwikkeling
waardepropositie
ecosysteem NNL

Chemport Europe, VCF,
Groningen Seaports

Q4 2019 – Q1 2020

We hebben gescheiden
kringloop systemen
ontwikkelt voor
technische en biologische
kunststoffen cycli
(afbreekbaar en nietafbreekbaar) w.o.: 100%
inzameling en 100%
recycling (2)

We zijn de proefomgeving
van wereldklasse – state
of the art technische
infrastructuur

EXPO Sustainable
Materials and Plastics
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Q2 2020 (7/8 april)

KNN, Noordtij en
projectteam

Recycling van biobased en
afbreekbare kunststoffen

NHL Stenden, Limm
recycling, WIE nog meer?!

Analyse lekkages

Landelijk WIE?

Van NTCP naar ITCP

NTCP, Provincie Fryslân,
Partners NTCP

2020 - Wat nog nodig?!
2020

2022 plan ontwikkeling,
2023 uitvoering

TRANSITIE-DOE-AGENDA KUNSTSTOFFEN

DOELEN

VISIE

KANTELPUNT

PROJECTEN

WIE

WANNEER

Er komen geen
schadelijke micro of
macro plastics meer in het
milieu

We zijn de schoonste regio
van Europa

Technologische
infrastructuur

Nederland Schoon

Omrin,Nederland Schoon,
alle Friese gemeenten

Q4 2019 - …

De Waddenzee is
Plasticvrij

Ontwikkelaar nieuwe
circulaire plastics
ecosysteem

Circulair Ontwerpen

WadAfval Project?!

It Erfskip, NHL Stenden,
ROC Friese Poort,
Community Plasticvrije
Waddenzee

Q1 2020 indiening – Q3
2020 van Start tot 2025

Business case
kunststifrecycling

Vlieland terassen wegwerp
plasticvrij

Gemeente Vlieland, Div
ondernemers, Lab Vlieland

2020

Storytelling

Terschelling terassen
wegwerp plasticvrij

Gemeente Terschelling,
Stay Okay, en div andere
ondernemers

2020

Bewustwording en
preventie

Platform Water en
Technology

CEW, NHL Stenden, VHL,
Water Alliance

2020
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BIJLAGEN
B1

B2

B3

B4

B5

CIRCULAIRE PROJECTEN - INNOVATIEMATRIX
PROJECT

PREVENTIE EN
BEWUSTWORDING

Ontwikkeling van
trainingsmaterialen voor
circulair ontwerpen
Duurzame spons

VERMINDERING
VERLIEZEN

CIRCULAIR
ONTWERPEN

INFRASTRUCTUUR
ONTWIKKELING

MARKTONTWIKKELING

x
x

KENNIS
ONTWIKKELING

LID

VCF TDA DOEL

x

x

Perfect design

x

?

x

?

x

Circulaire rolcontainers

x

x

Showcase circulaire EPS
recycling Friesland

x

x

x

100% inzameling

x

x

100% recycling

x

x

Plasticvrij
systeem

x

x

100% recycling

3D geprinte fiets van
gerecycled plastic
Gebruik kunststofverpakkingen
naar 0%

Spoorbielzen van gerecycled
kunststof

x

x

x

x
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PROJECT
Recycling en hergebruik van
PLA en PHA van festivalbekers

PREVENTIE EN
BEWUSTWORDING

VERMINDERING
VERLIEZEN

x

CIRCULAIR
ONTWERPEN

INFRASTRUCTUUR
ONTWIKKELING

x

x

MARKTONTWIKKELING

Opschaling productie en
verbreding input gerecyclede
kunststoffen voor sanitair
tegels

x

x

x

x

Introductie gerecyclede
kunststoffen in productgroepen
in de bouwsector

x

x

x

x
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KENNIS
ONTWIKKELING

LID

x

x

VCF TDA DOEL

Nieuwe
nutriënten

100% recycling

x

x

100% recycling,
nieuwe
nutriënten

TRANSITIE-DOE-AGENDA KUNSTSTOFFEN

PROJECT

PREVENTIE EN
BEWUSTWORDING

VERMINDERING
VERLIEZEN

Ontwikkeling living lab
circulaire kunststoffen
Detectie van kunststoffen
d.m.v. multi-spectrale
cameratechnieken en
kunstmatige intelligentie

CIRCULAIR
ONTWERPEN

INFRASTRUCTUUR
ONTWIKKELING

MARKTONTWIKKELING

KENNIS
ONTWIKKELING

LID

VCF TDA DOEL

x

x

x

x

x

Proefomgeving
van wereldklasse

x

x

x

x

100% recycling,
100% inzameling

x

x

x

?

x

?

x

Ontwikkelen en aanbieden
van de minoropleiding circular
plastics

x

x

Frysian trojan horse
2.0. - Friese dag van de
duurzaamheid

x

x

REACH kennissessie

100% recycling
randvoorwaarde
Perfect design!

x

ICOON Nationale R&D
testcentrum circulaire
kunststoffen

x

x

x

x

x

x

Proefomgeving
van wereldklasse

Onderzoek naar verwerking
kunststof mono-stromen - o.a.
rapid prototyping

x

x

x

x

x

x

Proefomgeving
van wereldklasse

x

x

x

Nieuwe
Nutriënten

Methaan als grondstof voor
Plastics

x

Pilot handelshuis circulaire
bedrijfskleding

x

Closing the loops PET schalen

x

x

x

x

x

x

Hergebruik &
recycling

x

x

x

x

x

x

100% recycling/
inzameling
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PROJECT

PREVENTIE EN
BEWUSTWORDING

Closing the loops folies

VERMINDERING
VERLIEZEN

CIRCULAIR
ONTWERPEN

INFRASTRUCTUUR
ONTWIKKELING

MARKTONTWIKKELING

KENNIS
ONTWIKKELING

LID

x

x

x

x

x

x

100% recycling,
100% inzameling

x

x

x

x

x

Proeftuin van
wereldklasse

x

x

Plasticvrij systeem.
USP NNL, diverse
kantelpunten,
schaalbaar,
impactvol en
ontbreken regierol

x

x

Plasticvrij systeem

Participatie field lab Unilever
Plasticvrije Waddenzee en kust

Plasticvrije horeca Vlieland
Circulaire inkoop
straatmeubilair

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

VCF TDA DOEL

100% recycling

Recycling oude
kunststofgrasmatten

x

x

x

x

x

100% recycling,
100% inzameling

Draglineplates van recyclaat

x

x

x

x

x

100% recycling,
100% inzameling

x

x

x

x

x

100% recycling,
100% inzameling

x

x

x

100% recycling

Recycling vispluis

Kleuren van recyclaat
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PROJECT

PREVENTIE EN
BEWUSTWORDING

3D geprinte boten van plastic
afval Sneekweek

x

Friesland de schoonste provincie
van Nederland

x

VERMINDERING
VERLIEZEN

CIRCULAIR
ONTWERPEN

INFRASTRUCTUUR
ONTWIKKELING

x

MARKTONTWIKKELING

KENNIS
ONTWIKKELING

LID

x

x

x

100% recycling

x

x

100% inzameling

x

EXPO Sustainable plastics and
materials
x

Bedrijfsnummerborden van
gerecycled plastic voor
bedrijventerrein Heerenveen

x

x

Gescheiden inzameling
bedrijfsafval horeca Gemeente
Leeuwarden (Green is the New
Black)

x

x

x

Pilot gescheiden
bedrijfsafvalinzameling o.a.
horeca Gemeente Terschelling

x

x

x

Sterke Yerke 4.0

x

#ikbenbewust campagne

x

x

x

Perfect Circular
Plastics Design
Region of Europe.
Gebruiken als
ontwerp moment
ecosysteem
ontwikkeling

x

x

x

100% recycling

x

x

100% inzameling
en recycling.
Essentieel
Kantelpunt!
100% inzameling
en recycling.
Essentieel
Kantelpunt!

x

Unieke propositie –
Ecosysteem ontwikkeling
circulaire plastics NNL

x

x

45

VCF TDA DOEL

x

100% inzameling

x

Wereldspeler
Circular Plastics

x

Plasticvrij systeem,
100% inzameling
en recycling
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PROJECT
Ontwikkeling alternatieven
plastics - H2020 PHA project

PREVENTIE EN
BEWUSTWORDING

VERMINDERING
VERLIEZEN

CIRCULAIR
ONTWERPEN

INFRASTRUCTUUR
ONTWIKKELING

MARKTONTWIKKELING

KENNIS
ONTWIKKELING

LID

VCF TDA DOEL

x

x

x

x

x

x

x

Nieuwe Nutriënten
Potentiële USP
NNL

x

x

x

x

x

100% recycling
Impactvolle crossover, regie nodig

x

Geen macro en
micro-plastics in
ons milieu
impactvolle crossover, regie nodig,
potentiële USP

Cross-over Bouw –
kunststofafval als nieuw
bouwmateriaal
Cross-over Water –
Microplastics – Platform Water
& Technology i.s.m CEW, NHL
Stenden, VHL

x

x

Online Catalogus
Workshops wegwerp
plasticvrije horeca

x

x

Circo Tracks 2019 -2020

Fryslân Cup Plasticvrij 2020

x

x

x
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x

x

x

x

x

x

x

x

Perfect Circular
Plastics Design

x

Plasticvrij
systeem

Wereldspeler
Circular Plastics

x

Plasticvrij
systeem
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BIJLAGEN
B2

B1

B3

B4

B5

EUROPESE EN NATIONALE BELEIDSKADERS
Beleidskaders Europees
European Plastic Strategy (2018)
Alle kunststof verpakkingen moeten in 2030 recyclebaar zijn. De nieuwe
voorschriften voor verpakkingen waar Europa aan werkt, richten zich met name
op veranderingen in de ontwerpfase om dit doel te bereiken. Niet alleen de
recyclebaarheid van kunststof verpakkingen staat hoog op de agenda, ook het
gebruik van gerecyclede kunststof in nieuwe producten moet drastisch omhoog,
naar 10 mton in 2025. Daarbij is het nodig dat gescheiden inzameling van kunststof

verpakkingsafval in heel Europa wordt verbeterd, zodat recyclers een kwalitatief
betere afvalstroom kunnen verwerken. Daarnaast moet de verwerkingscapaciteit
in Europa worden uitgebreid. De plasticstrategie van de Europese Unie richt
zich verder op het terugdringen van het gebruik van microplastics en van
wegwerpverpakkingen.

NR.

MAATREGELEN

BESCHRIJVING

TIJDLIJN

1

Verbetering van de economie en de
kwaliteit van kunststofrecycling

Nieuwe regels voor productontwerp en verhoging van het gehalte aan
gerecycleerde kunststof om de recyclebaarheid van kunststoffen te
verbeteren. Nieuwe richtlijnen voor gescheiden inzameling van plastic afval.

2018 – 2019 en verder

2

Beperk plastic afval en stop met
zwerfvuil op zee

Beperk het gebruik van kunststoffen voor eenmalig gebruik (met een
wetgevingsvoorstel*), oxoplastics ** en microplastics, en verminder het
verlies en het achterlaten van zee- en vistuig. Etiketten ontwikkelen voor
biologisch afbreekbare en composteerbare kunststoffen.

2018 en verder

3

Stimuleer investeringen en innovatie in
de richting van circulaire oplossingen

Geef richtlijnen voor nationale autoriteiten en Europese bedrijven over hoe
plastic afval bij de bron te minimaliseren. Meer ondersteuning voor innovatie
op recyclebare kunststoffen.

2018 – 2019 en verder

4

Gebruik wereldwijde actie

Werk samen met partners van over de hele wereld om wereldwijde
oplossingen te bedenken en internationale normen te ontwikkelen.

2018 en verder

Fig.
Tabel

11

Lijst van toekomstige EU-maatregelen voor de uitvoering van de Europese kunststofstrategie.
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Single Use Plastics Ban
Als onderdeel van de ‘European Plastic Strategy’
heeft de Europese Commissie een richtlijn
opgesteld om de hoeveelheid kunststofafval in
oceanen en zeeën terug te dringen. De maatregelen
in de zogenoemde SUP-richtlijn hebben betrekking
op verloren vistuig en kunststof wegwerpplastics,
waaronder ook verschillende verpakkingen. De
richtlijn moet bedrijven aanzetten om duurzame
alternatieven voor single use kunststofproducten en
single use kunststof verpakkingen te ontwikkelen.
De richtlijn is op 12 juni 2019 gepubliceerd. De
lidstaten hebben vanaf die dag twee jaar de tijd om
de richtlijn om te zetten in nationale wetgeving. De
voorgestelde maatregelen kunnen als volgt worden
samengevat:

• Doelstellingen voor gescheiden inzameling
De lidstaten treffen maatregelen die nodig
zijn om er voor te zorgen dat tegen 2025 77%
en tegen 2030 90% van de single use plastics
gescheiden wordt ingezameld, bijvoorbeeld met
statiegeldregelingen of een uitbreiding van de
producentenverantwoordelijkheid.
• Productontwerp
Verpakkingen (flessen) met doppen en deksels
mogen alleen op de markt worden gebracht als
de doppen/deksels na opening aan de verpakking
bevestigd blijven.
• Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid

• Vermindering van verbruik
De lidstaten moeten een meetbare kwantitatieve
vermindering van het gebruik van de single use
kunststof producten realiseren. Maatregelen zijn
bijvoorbeeld dat op verkooppunten alternatieven
voor deze producten aan de consument worden
aangeboden of dat ze niet gratis aan de consument
mogen worden aangeboden.
• Marktbeperking
Lidstaten kunnen verbieden dat kunststofproducten
voor eenmalig gebruik in de handel worden gebracht.

De kosten van inzameling en verwerking van afval
van wegwerpplastics komen (volledig) voor rekening
van de producenten.
• Markeringsvoorschriften en bewustmaking
Bepaalde single use plastics krijgen een opvallende,
duidelijk leesbare en onuitwisbare markering om
consumenten duidelijk te maken dat de verpakking
kunststoffen bevat, hoe/waar zij de verpakking na
gebruik moeten weggooien en met informatie over de
negatieve effecten van ongepaste afvalverwijdering
op het milieu.

Dit zijn de 10 plastic producten voor eenmalig gebruik
die het vaakst worden gevonden op de stranden en
zeeën van Europa, evenals verloren en achtergelaten
vistuig. De nieuwe regels omvatten:
• Een verbod op plastic producten zoals rietjes, plastic
borden, plastic keukengerei, plastic roerstaafjes,
wattenstaafjes met plastic stelen en plastic
ballonhouders.
• Gebruik van plastic bekers voor eenmalig gebruik en
plastic voedselcontainers beperken.
• Producenten van bepaalde producten moeten
de kosten van het opruimen van afvalbeheer en
bewustmakingsmaatregelen helpen dragen. Deze
producten omvatten tabaksproducten met filters,
plastic zakken, snoepverpakking, chipspakketten en
natte doekjes.
• Bepaalde producten, zoals maandverband, natte
doekjes en ballonnen, vereisen een duidelijke en
gestandaardiseerde etikettering die aangeeft hoe
de producten moeten worden weggegooid.
• Producenten van vistuig zullen de kosten van
afvalinzameling in havens moeten dekken.
• De lidstaat zal verplicht zijn om tegen 2025 90%
van de plastic flessen voor eenmalig gebruik te
verzamelen.
• Vergroting van het bewustzijn van de consument
over de negatieve impact van kunststoffen en opties
voor afvalbeheer.

**Oxo-afbreekbare kunststoffen zijn kunststoffen
die additieven bevatten die de fragmentatie van de
kunststoffen in microfragmenten katalyseren die in
het milieu achterblijven.
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Beleidskaders Nationaal
Van Afval naar Grondstoffen (VANG)
Het verbeteren van de afvalscheiding en recycling, en
het terugdringen van de hoeveelheid te verbranden
afvalstoffen zijn enkele van de operationele doelen
binnen het Programma VANG. Inmiddels is het
VANG-programma onderdeel geworden van de
Rijksbrede aanpak voor de Circulaire Economie
in Nederland die geresulteerd heeft in een
maatschappelijk grondstoffenakkoord. Op basis
hiervan zijn vijf transitieagenda’s opgesteld die
in meer detail ingaan op de wijze waarop het doel
van een circulaire economie in 2050 gehaald kan
worden. De ambitie van het Uitvoeringsprogramma
VANG – Huishoudelijk Afval is om in 2020 te komen
tot 75% afvalscheiding, met een verdere doorgroei
naar een maximaal percentage scheiding in 2025.
Hiermee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan
een van de doelen uit het VANG-Programma en het
Rijksbrede programma voor de Circulaire Economie;
het halveren van de hoeveelheid Nederlands afval
die wordt verbrand en gestort van ongeveer 10 Mton
naar 5 Mton (in 2022). De ambitie voor afvalscheiding
in 2020 is geconcretiseerd in een hoeveelheid
huishoudelijk restafval (fijn en grof huishoudelijk
restafval samen) van maximaal 100 kilogram per
inwoner per jaar.

Tweede raamovereenkomst verpakkingen
2013-2022
Deze raamovereenkomst is in 2012 gesloten door het
ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Vereniging
Nederlandse Gemeenten en het verpakkende
bedrijfsleven. De tweede Raamovereenkomst heeft
drie hoofddoelen:

1. het realiseren van ‘gesloten kringlopen van
grondstoffen’. Dat betekent dat het materiaal
van producten die mensen afdanken niet bij
het restafval terecht komt en wordt verbrand,
maar zoveel mogelijk zonder extra kosten wordt
hergebruikt als grondstof voor nieuwe producten.
2. het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten en
het verpakkende bedrijfsleven stellen hoge
hergebruikdoelen vast: hoger dan de Europese
doelen, met een vrij keuze voor maatregelen om die
te halen. Met als doel te komen tot een rendabele
methode voor het inzamelen en recyclen van
verpakkingsmaterialen.

• European Commission, 2017. Commission
Work Programme 2018, Strasbourg: European
Commission
• European Commmission, 2010. Being wise with
waste: the EU’s approach to waste management,
Brussels: Publications Office of the European
Union.
• Institute for European Environmental Policy, 2018.
3 key conclusions from EU Plastics Strategy and
new initiatives for the circular economy.
• Beschikbaar
via:
https://ieep.eu/news/3-keyconclusions-from-eu-plastics-strategy-and-newinitiatives-for-the-circular-economy

3. het tegengaan van het onnodig verbruik van
grondstoffen (preventie). In verpakkingen mag
minder nieuw materiaal en moet meer gerecyclede
materialen gebruikt worden.

• D. Calleja (2019). Why the `New Plastics Economy`
must be a circular economy, Field Actions Science
Reports. Beschikbaar via: https://journals.
openedition.org/factsreports/5123#tocto1n1

De Raamovereenkomst biedt het verpakkende
bedrijfsleven de vrijheid om te bepalen of statiegeld
op grote PET-flessen geheven moet worden. De
voorwaarde is dat er in 2014 concrete resultaten
zijn geboekt met het duurzamer maken van
verpakkingen.

• Uitvoeringsprogramma
VANG-HHA.
Beschikbaar
via:
https://www.vanghha.nl/kennisbibliotheek/@192135/
uitvoeringsprogramma/

Aanvullende bronnen

• Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV).
Single Use Plastic Ban. Beschikbaar via: https://
www.kidv.nl/9019/single-use-plastics.html

• European Commission, 2018. Waste, beschikbaar
via: http://ec.europa.eu/environment/waste/
• European Commission, 2018. COM 28 A European
Strategy for Plastics in a Circular Economy,
Brussels: European Commission.
• European Commission 2018. Single-use plastics:
New EU rules to reduce marine litter. Beschikbaar
via:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-183927_en.htm
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• Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV).
European Plastic Strategy. Beschikbaar via: https://
www.kidv.nl/9018/plastic-strategy.html

• Rijksoverheid
(2012).
Raamovereenkomst
verpakkingen 2013-2020, 27 juni 2012. Beschikbaar
via: https://www.kidv.nl/item/8857
• Meldpunt verpakkingen. Raamovereenkomst
verpakkingen.
Beschikbaar
via:
https://
meldpuntverpakkingen.nl/veel-gesteldevragen/1101/wat-is-de-raamovereenkomstverpakkingen.html
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WET-EN REGELGEVING
Kansen en knelpunten met betrekking tot wet- en regelgeving voor kunststoffen
KUNSTSTOFFEN

KANSEN

KNELPUNTEN

Technologisch

• Lage recyclebaarheid van kunststoffen
• Technische belemmeringen voor het recyclen van grondstoffen

Cultuur/gedrag
Wet– en regelgeving/beleid

• Wet milieubeheer en het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP) zal in de
toekomst flexibeler inspelen op veranderingen.

• Strenge regulering beperkt de inzet van recyclaat in voedsel
verpakkingen (food grade)

• Nederland zich sterk voor verduidelijking van de afvaldefinitie en
betere toepassing van de regeling voor bijproducten en einde-afval
met de Europese wijziging van Kaderrichtlijn afvalstoffen

• Strenge ontwerpregels en (inkoop)eisen aan producten
bevoordelen virgin boven recyclaat

• Producenten verantwoordelijkheid (kaderrichtlijn afvalstoffen)
• REACH wetgeving voor plastic recyclen
• Verdrag van Stockholm (bescherming van mens en milieu door het
beperken van productie, handel en gebruik van persistente organische
verontreinigende stoffen)
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• Complexiteit van wetgeving over export en import van reststromen.
Voor kunststoffen verschillen de wet- en regelgeving bijvoorbeeld
per type plastic. Dit maakt het recyclen van plastic uit elektrische
en elektronische apparaten ingewikkeld.
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KUNSTSTOFFEN

KANSEN

KNELPUNTEN

Wet– en regelgeving/beleid

• De wijzigingsvoorstellen van de afval(beheer) richtlijnen. Hier gaat
het om Richtlijn94/62/EG over verpakking en verpakkingsafval en
Richtlijn 2008/98/EG over afvalstoffen.

•

• Verbod single use plastics vanaf 2021
• Horizon 2020
• North Sea resources roundabout (PVC) – grensoverschrijdende
handel gerycycled material makkelijker maken
• Circulaire economie criteria toevoegen in 2020 aan de Ecodesignregulering ((levensduur, repareerbaarheid, renovatie, recyclebaarheid
• Wijziging Kaderrichtlijn afvalstoffen - Deze wijziging benadrukt het
belang van efficiënt grondstoffengebruik in verband met de overgang
naar een circulaire economie.
Markt

• Technische belemmeringen voor het recyclen van grondstoffen
• Stimulansen voor de diversificatie van grondstoffen:
er worden nog steeds financiële prikkels aangeboden
voor minder hulpbronnenefficiënte oplossingen, zoals
energieterugwinningsprocessen in plaats van mechanische of
grondstoffenrecycling

Wetenschap
Industrie

• Er ontstaan nieuwe cross-overs tussen traditionele fossiele- en
minerale grondstofketens en innovatieve biogene ketens (alsmede
tussen de biologische en de technische kringloop) die vragen
oproepen of de nieuwe grondstof/proces-combinaties niet voor
bepaalde toepassingen kunnen en mogen worden ingezet. Denk
bijvoorbeeld aan productie van visvoer op basis van methaan,
chemicaliën op basis van , hybride kunststoffen en composieten.
Ook hierop sluit de huidige wetgeving niet aan
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