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Ter introductie
In de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013 – 2022 worden afspraken gemaakt over het recyclen van
verpakkingsmateriaal en, middels de brancheverduurzamingsplannen verpakken, afspraken gemaakt over
verduurzaming bij het ontwikkelen van verpakkingen. Ook worden er maatregelen voorgesteld ten aanzien van
verpakkingsmaterialen. Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) heeft dit vertaald naar
materiaalverduurzamingsplannen.
De verantwoordelijkheid voor het opstellen en uitvoeren van materiaalverduurzamingsplannen ligt bij de
materiaalorganisaties van de sector zelf.
De plannen kunnen als input dienen voor de brancheverduurzamingsplannen verpakken van het verpakkend
bedrijfsleven.
Vanuit de Raamovereenkomstpartijen is aan het KIDV gevraagd om advies te geven over de plannen. Het KIDV
heeft hiervoor een adviescommissie samengesteld om de plannen voor te dragen en van advies te voorzien.
Afgesproken is dat nadat de sector de adviezen heeft verwerkt en dit met het KIDV en de Adviescommissie
heeft gedeeld, er bij publicatie van het materiaalverduurzamingsplan een kort overzicht van de adviezen zal
worden bijgevoegd. Dit is door de Adviescommissie en het KIDV opgesteld en samengevat en volgt hieronder.
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Advies door de Adviescommissie
De Adviescommissie bestaande uit:
 Prof. dr. Peter Rem (TU Delft)
 Ir. Jan Paul van Soest (De Gemeynt)
 Ton Holtkamp (Federatie Herwinning Grondstoffen)
heeft op 23 november 2017 haar adviezen toegelicht in een zitting bij het KIDV te Den Haag.
De Adviescommissie concludeert dat de vragen en adviezen tijdens de zitting voldoende zijn besproken en
dat de sector in enkele gevallen een aanpassing heeft doorgevoerd naar aanleiding van de adviezen in het
materiaalverduurzamingsplan.

De Adviescommissie concludeert verder dat de kunststofindustrie zich heeft ingespannen om een doordacht en
leesbaar document in elkaar te zetten. Het stuk analyseert en presenteert de problematiek van de
duurzaamheid van plastic verpakkingen, onderliggende oorzaken en knelpunten, de trends en de
opties/potentie voor verbetering op een compacte, en toch logisch inzichtelijke en toegankelijke wijze,
ondersteund door hoogwaardige informatie en data.
De Adviescommissie signaleert dat het advies nauwelijks is overgenomen om meer toe te werken naar een
routekaart die op eigen analyse, kennis en visie is gebaseerd, en in mindere mate reageert op externe krachten
en discussies. Hierdoor is het volgens de Adviescommissie namelijk minder mogelijk om als sector zelf het roer
in handen te houden. Een verbetering zou zijn door in een document als dit de collectieve visie te duiden met
name op het vlak van ketenregie.
De Adviescommissie signaleert tevens dat de sector nog beter zou kunnen toelichten hoe het stuk in elkaar zit
en waar het toe dient. Het advies blijft staan dat daar waar mogelijk meer in de actiemodus geschreven had
kunnen worden, over die punten waar de sector wel invloed op heeft, met name de omschrijvingen van de vijf
verbeterrichtingen die in het plan genoemd worden.
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