Verslag dienstreis Brussel 27/1 – 29/1 2016
De dienstreis (1 persoon) bestond uit twee onderdelen:
1. Reguliere vergadering van de werkgroep afval van Eurocities (28/1)
Den Haag is lid van deze werkgroep. Hoofdonderwerp van de vergadering was het
zogenaamde Circular Economy Package dat in december 2015 door de Europese Commissie
(EC) is gepresenteerd. De voorstellen van de EC hebben onder andere gevolgen voor de
afvalinzameling in steden (bijvoorbeeld doelstellingen op het gebied van afvalscheiding,
recycling en hergebruik).
De vergadering bestond uit drie delen. In het eerste deel zijn standpunten over de
voorstellen van de EC uitgewisseld met andere organisaties (MWE/Municipal Waste Europe,
ACR+/Association of cities and regions for recycling, EXPRA/Verpakkingenindustrie en
RREUSE/Europese organisatie van kringloopbedrijven).
In het tweede deel is door de werkgroep gewerkt aan het afronden van een Eurocities
position paper over de voorstellen van de EC dat in de weken voorafgaand aan de
vergadering door de voorzitter en het Eurocitieskantoor was voorbereid.
Het derde deel van de vergadering is besteed aan het voorbereiden van de bijdrage van
Eurocities aan de bijeenkomst bij de Europese Commissie over de gevolgen van het Circular
Economy Package voor de lokale afvalinzameling en afvalscheiding.
2. Bijeenkomst met de Europese Commissie (29/1)
Deze bijeenkomst (mede georganiseerd door Eurocities) ging over het zogenaamde Circular
Economy Package en de consequenties voor de lokale afvalinzameling en afvalscheiding. Het
doel van deze bijeenkomst was tweeledig: informatie uit de eerste hand verzamelen over de
voorstellen van de EC en in direct gesprek met de EC bijdragen aan de discussie met de EC
over de voorstellen.
Met deze dienstreis naar Brussel heeft Den Haag bij de bron veel kennis en informatie vergaard over
de Europese ontwikkelingen op het thema circulaire economie. Dit is voor Den Haag relevant omdat
dit thema door de Haagse gemeenteraad bij de begrotingsbehandeling van 2014 op de politieke
agenda is gezet. Dat tijdens deze dienstreis ook is ingezoomd op de relatie met lokale afvalinzameling
en afvalscheiding is van belang, omdat de Haagse gemeenteraad in december 2015 een nieuw
huishoudelijk afvalplan voor de periode tot 2020 heeft vastgesteld. Realisatie van de doelstellingen
van dit plan is op de langere termijn mede afhankelijk van de ontwikkelingen en (Europese)
regelgeving op het gebied van circulaire economie.
Anders dan het vastleggen van een datum voor de volgende reguliere werkgroepvergadering zijn er
in Brussel geen concrete vervolgafspraken gemaakt.

