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Algemeen 

We zijn het eens met de ambities dat het CMP1 meer aandacht moet hebben voor hogere treden in 

de afvalhiërarchie, een stevigere juridische doorwerking moet bevatten en meer ondersteunend 

moet zijn voor technologische ontwikkelingen voor hoogwaardige verwerking van producten en 

materialen.  

 

Preventie en productdesign 

Wij zien ook kansen voor het CMP1 om in te grijpen voordat een nieuw product op de markt komt 

door producenten te stimuleren om meer circulaire en beter recyclebare producten te produceren. 

In de nota Reikwijdte en Detailniveau voor de MER voor het CMP1 staat dat preventie en 

productdesign nog niet wordt meegenomen in de MER-procedure, omdat er geen intentie is de regels 

rondom preventie en productdesign kaderstellend te maken. Wij raden aan om dit juist wel te doen, 

omdat uit onder meer het voortgangsbericht Circulaire Economie van het Planbureau voor de 

Leefomgeving1 blijkt dat meer dwingende instrumenten nodig zijn om aan de ambities van de 

Rijksoverheid voor 2030 en 2050 waar te kunnen maken en dat de nadruk te veel wordt gelegd op 

recycling wat een relatief lage R-strategie is. 

 

In dit licht zouden wij graag zien dat het milieueffectenrapportage voor CMP1 ook alternatieven 

onderzoekt om meer circulair productdesign te ondersteunen, zodat het CMP1 van het begin tot het 

eind van de keten effect heeft. Wij stellen voor alternatieven te onderzoeken waarbij 

minimumstandaarden - ten aanzien van recyclebaarheid, materiaalsamenstelling, repareerbaarheid, 

herbruikbaarheid en minimale gebruiksduur - worden vastgesteld voor nieuwe producten die op de 

markt worden gebracht.  

 

Producentenverantwoordelijkheid 

Bij steeds meer stromen is er naast de gemeentelijke zorgplicht ook een 

productenverantwoordelijkheid. Beide verantwoordelijkheden raken elkaar en overlappen deels. In 

de MER zou onderzocht kunnen worden hoe, vanuit maatschappelijk belang en de beoogde doelen, 

het opnemen van uitgangspunten ten aanzien van beide verantwoordelijkheden in het CMP1 kunnen 

bijdragen aan het komen tot een effectief systeem, waarbij recht wordt gedaan aan de 

verantwoordelijkheden van gemeenten en producenten.   

 

 
1 https://www.pbl.nl/publicaties/voortgangsbericht-circulaire-economie-2022  

https://www.pbl.nl/publicaties/voortgangsbericht-circulaire-economie-2022
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Versneld ophogen van minimumstandaarden 

Wij zijn blij met de ambitie om via het CMP1 hoogwaardigere verwerking dan de minimumstandaard 

aan te moedigen door te sturen met tarieven waardoor verbranden sowieso duurder is dan nieuwe 

hoogwaardigere verwerking. Ook vinden wij het een positieve ontwikkeling dat het CMP1 beoogd de 

minimumstandaard(en) te verhogen zodra nieuwe technieken de uitvoering van deze 

minimumstandaard(en) mogelijk maken. Wel moet er volgens ons gewaakt worden dat de verhoging 

van de minimumstandaarden in lijn is met wat er in de praktijk verwezenlijkt kan worden en rekening 

houdt met technologische en economische aspecten. Tijdens de ontwikkelingen van het LAP3 is dit 

immers een keer niet gebeurd waardoor de minimumstandaard voor luierverwerking niet aansloot 

aan de werkbare praktijk. Door rekening te houden met capaciteit en met werkbare en bewezen 

technologische mogelijkheden, heeft het ophogen van minimumstandaarden een positief effect op 

de mate waarin hoogwaardig wordt verwerkt. Hierbij is uiteraard noodzakelijk dat er voldoende 

zekerheid is over het ophogen van de minimumstandaard voor een deelstroom, zodat afvalbedrijven 

voldoende zekerheid hebben over hun investeringen in hoogwaardigere verwerking. 

 

Onderscheid maken tussen vormen van recycling 

We zien mogelijkheden in het maken van onderscheid tussen vormen van recycling. Wij verwachten 

dat dit hoogwaardigere methodes van verwerken stimuleert en moedigen deze ontwikkeling aan. 

Wel moet voorkomen worden dat bestaande deelstromen niet lager op de R-ladder terechtkomen 

door het onderscheid tussen laag- en hoogwaardige recycling.  

 

Kwaliteit grondstoffen 

De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor de kwaliteit van ingezamelde grondstoffen. Hierin 

speelt – zoals hiervoor aangegeven – de productiefase een belangrijke rol. Daarnaast zijn ook de 

wensen van consumenten en inwoners van belang. Zo is het bijvoorbeeld bij ‘een passend 

inzamelsysteem’ van belang dat er rekening gehouden wordt met faciliteiten en de service voor 

consumenten en inwoners. Dit heeft tot gevolg dat de daadwerkelijke kwaliteit beter aansluit aan de 

maximale kwaliteit dat met een bepaald systeem kan worden bereikt. In dit licht vragen wij voor 

meer aandacht voor het aspect ‘de kwaliteit van grondstoffen’ bij de sturing van het CMP1, op basis 

van de minimumstandaarden.  


