Resolutie CDJA
Indiener:
Resolutie:

Werkgroep Duurzaamheid, Natuur en Landbouw
Afvalscheiding als afleiding

Het Algemeen Bestuur van het CDJA, bijeen op 20 februari 2019 te Utrecht,
Constaterende dat:
1. De totale afvalproductie van Nederlandse huishoudens de afgelopen
decennia sterk is toegenomen, met een relatief lichte en afvlakkende
daling in het afgelopen decennium;1
2. Wel steeds meer afval gescheiden wordt ingezameld;2
3. Gesorteerd en ingezameld plastic een hele hoge diversiteit en lage
kwaliteit heeft, waardoor de mogelijkheden van hergebruik minimaal zijn
en het sluiten van de kringloop nog niet mogelijk is;3
4. China besloten heeft om geen Europees plasticafval meer te importeren
voor verwerking, waardoor een deel van ons gescheiden afval toch in
verbrandingsovens terecht komt of in Oost-Europa op een opslagberg
komt te liggen zonder perspectief op verwerking;4
5. In Oost-Europa het afgelopen jaar veel vuilstortplaatsen onder verdachte
omstandigheden in brand zijn gevlogen.5
Overwegende dat:
1. De afvalproductie van huishoudens niet aanzienlijk afneemt aangezien
mensen zich niet bewust zijn dat het gescheiden afval na inzameling nog
steeds in het milieu terecht kan komen of verbrand wordt door gebrek
aan verwerkingsmogelijkheden;
2. Vanuit het principe van goed rentmeesterschap het CDJA zich inzet voor
het op een duurzame manier verwerken van ons afval;
3. Vanuit het principe van gespreide verantwoordelijkheid het CDJA zich
inzet voor het stimuleren van de samenwerking en transparantie tussen
overheid en burger om zo gezamenlijk dit probleem aan te pakken;
4. De technologieën voor het circulair verwerken van plastic afval wel in
ontwikkeling zijn, maar nog niet binnen afzienbare tijd schaalbaar of
economisch rendabel zijn;6
5. Het belangrijk is dat het vertrouwen van de consument niet beschadigd
raakt, wanneer zij extra inspanning moeten leveren voor het scheiden van
afval;
6. Meer ingezet moet worden op kwaliteit dan kwantiteit bij afvalscheiding
door de consument en afvalinzameling door de overheid;
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7. Het uitbreiden van de Europese afvalverwerkingsindustrie
kansen met zich meebrengt, zowel economisch als op het
gebied van verdere innovatie.7
Spreekt uit dat:
1. De overheid zich moet blijven inzetten in het investeren in gescheiden
afvalinzameling, ten doel consumenten te blijven motiveren om in hun
omgeving te blijven scheiden na afvalinzameling;
2. De overheid consumenten beter informeert over de moeilijkheden die
nog bestaan zijn rondom de verwerking van gescheiden afvalstromen,
met als doel consumenten te motiveren hun afvalproductie te
minimaliseren;
3. De overheid daarnaast op Europees niveau moet werken aan het opzetten
van een efficiënte en duurzame afvalverwerkingsindustrie om zo de
kringloop te kunnen sluiten en al het plastic afval binnen Europa te
verwerken.
ROEPT HET DAGELIJKS B ESTUUR OP DEZE MENING AAN HET KABINET EN DE BETROKKEN
CDA-VOLKSVERTEGENWOORDIGERS BEKEND TE MAKEN EN HEN OP TE ROEPEN NAAR DIT
STANDPUNT TE HANDELEN; VERZOEKT HET CDJA DIT STANDPUNT WIJD EN ZIJD TE
VERSPREIDEN ;
En gaat over tot de orde van de dag.
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