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Geachte Voorzitter, 

 

Hierbij doe ik u toekomen de stand van zaken van de in uw brief van 4 december 

2009, kenmerk 2009Z22033/2009D61157, genoemde toezeggingen uit het 

dossier Afval en verpakkingen. 

 

1. De minister van VROM zegt toe de Kamer te informeren over de eisen aan 

bron- en nascheiding van kunststofverpakkingsafval en op welke manier de 

twee verschillende inzamelingssystemen en afvalstromen gefinancierd 

worden. (AO Afval en verpakkingen d.d. 8 oktober 2009) 

 

Antwoord: 

Deze toezegging is voldaan met de brief van 11 december 2009, kenmerk 

DP/2009064384. 

 

2. De minister van VROM zegt toe de inzamelingscijfers van de gescheiden 

inzameling van kunststofverpakkingsafval over 2008 voor eind 2009 naar de 

Kamer te sturen. (AO Afval en verpakkingen d.d. 8 oktober 2009) 

 

Antwoord:  

Het verzamelen en analyseren van deze gegevens vergt helaas meer tijd dan 

oorspronkelijk was voorzien. De betreffende gegevens worden daarom in 

februari 2010 aan de Kamer gestuurd.  

 

3. De minister zegt toe de Kamer te informeren waar het kunststof verpakkingen 

afval dat naar Duitsland wordt vervoerd terecht komt en wat er vervolgens 

mee gebeurt. (AO Afval en verpakkingen d.d. 8 oktober 2009) 

 

Antwoord: 

Het verzamelen en analyseren van deze informatie vergt helaas meer tijd dan 

oorspronkelijk was voorzien. De betreffende informatie wordt daarom in 

februari 2010 aan de Kamer gestuurd. 
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4. De minister van VROM zal de Kamer informeren hoe de VNG heeft gereageerd 

op de wens van de kamer over het laten vervallen van de inzamelvergoeding 

die goede doelen moeten betalen bij textielinzameling. (AO Afval en 

verpakkingen d.d. 8 oktober 2009) 

 

Antwoord: 

Dit onderwerp stond geagendeerd voor een overleg met de VNG over diverse 

afvalonderwerpen op 18 december 2009. Op verzoek van de VNG is dat 

overleg verplaatst naar februari of maart 2010. De VNG heeft nog geen datum 

voorgesteld. 

 

5. De minister van VROM zegt toe schriftelijk terug te komen op de casus 

“Griekenland” waar het gaat om het afgeven van scheepsafval in havens, naar 

aanleiding van de vraag van dhr. Poppe. 

 

Antwoord: 

Deze casus is in een eerder stadium ook aan de Staatssecretaris van Verkeer 

en Waterstaat voorgelegd. De Staatssecretaris heeft de Kamer toegezegd dat 

zij zal reageren op de casus en is momenteel bezig met het opstellen van haar  

reactie. Omdat zij de eerst verantwoordelijke is voor dit onderwerp, wacht ik 

de reactie van de Staatssecretaris af alvorens ik richting de Kamer zal 

reageren. 

 

6. De minister zegt toe de Kamer voor het eind van 2009 per brief te informeren 

over het materiaalketenbeleid. (Notaoverleg LAP d.d. 30 maart 2009) 

 

Antwoord:  

In het tweede Landelijk afvalbeheerplan is de ontwikkeling van een 

materiaalketenbeleid aangekondigd, vanuit één van de beleidsterreinen die in 

dat beleid een plaats hebben. Werkendewijs vindt een verbreding plaats tot 

een samenhangend beleid rondom het duurzaam omgaan met grondstoffen, 

waarin bijvoorbeeld ook uiteenlopende aspecten als innovatie in 

productontwerp en (de milieu-effecten van) grondstofschaarste een plaats 

hebben. Deze integrale benadering vraagt tijd. De voortgang die op 

onderdelen wordt geboekt, zoals bij de zeven prioritaire stromen voor het 

ketengerichte afvalbeleid, wil ik u graag in de totale samenhang presenteren. 

Naar verwachting kan ik u hier in juni van dit jaar over informeren. 

 

7. De minister informeert de Kamer voor eind 2009 schriftelijk over de resultaten 

van het onderzoek naar de milieuaspecten en de kosten van gescheiden 

inzameling en hergebruik van drankenkartons, mogelijk in relatie tot de 

Richtlijn ecodesign. (Notaoverleg LAP d.d. 30 maart 2009) 

 

Antwoord:  

Het onderzoek naar de milieuaspecten en de kosten van gescheiden 

inzameling en hergebruik van drankenkartons heeft enige vertraging 

opgelopen en kon eind 2009 niet worden afgerond.  

Het resultaat van het onderzoek moet nog met stakeholders worden 

besproken met het oog op de mogelijke doorwerking van conclusies uit de 

rapportage. Ik verwacht dit proces in het eerste kwartaal van 2010 te kunnen 
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afronden, waarna ik de Kamer zal informeren over de resultaten.   

 

8. De minister zal de Kamer nog schriftelijk informeren naar aanleiding van de 

vraag van het lid Poppe over de financiële problemen bij een bedrijf dat een 

installatie bouwt voor de verwerking van asbest. (Notaoverleg LAP d.d. 30 

maart 2009) 

 

Antwoord 

In het belastingplan 2010 is voorzien in het afschaffen van de lage 

stortbelasting voor gevaarlijk afval. Dat betekent dat de stortbelasting voor 

gevaarlijk afval voortaan ook wordt beoordeeld via het criterium van de 

volumieke massa: zwaarder dan 1.100 kg/m3 is laag tarief en lichter dan 

1.100 kg/m3 is hoog tarief.  

Momenteel wordt bezien wat dit betekent voor (het bedrijf dat een installatie 

bouwt voor) het thermisch verwerken van asbesthoudend afval. Als het afval 

dat het betreffende bedrijf kan verwerken van de lage naar de hoge 

stortbelasting gaat, is dat een stimulans voor de ontdoeners van het 

betreffende afval om het niet meer te storten, maar thermisch te laten 

verwerken.  

 

9. De minister zegt toe de Kamer voor eind 2009 een voortgangsrapportage te 

sturen betreffende de gescheiden inzameling en verwerking van kunststof 

verpakkingsafval in Nederland. Daarbij gaat ze tevens in op de 

exportvergunningen die hiervoor tussen nu en eind 2009 worden afgegeven. 

(AO Afval en verpakkingen d.d. 10 februari 2009) 

 

Antwoord: 

Het verzamelen en analyseren van deze informatie vergt helaas meer tijd dan 

oorspronkelijk was voorzien. De betreffende informatie wordt daarom in 

februari 2010 aan de Kamer gestuurd. 

 

 

Hoogachtend, 

de minister van Volkshuisvesting, 

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 

 

 

 

 

 

dr. Jacqueline Cramer 

 

 


