Verslag dienstreis Oslo 13/6 – 16/6 2016
De dienstreis (1 persoon) bestond uit drie onderdelen:
1. Reguliere vergadering van de werkgroep afval van Eurocities (14/6 en 15/6)
Den Haag is lid van deze werkgroep. Als vervolg op de werkgroepvergadering in Brussel in
januari 2016, stond ook nu het Circular Economy Package van de Europese Commissie op de
agenda. In de vergadering is vooral gesproken over de realisatie van de hoge
recyclingambities van de commissie, en dat deze ambities niet realistisch zijn als niet ook
beleid en regelgeving voor producenten tot stand komen. Daarbij gaat het dan niet alleen
over de productontwerp maar ook om het gebruik van toevoegingen aan materialen om
bijvoorbeeld de houdbaarheid of kleurvastheid te verbeteren. Het zijn vaak ook dit soort
‘verontreinigingen’ waardoor het product later niet, of niet zonder voorbewerking kan
worden gerecycled. Afgesproken is dat de voorzitter van de werkgroep dit in een aantal
voorbeelden uitwerkt en dat dit wordt betrokken in de lobby richting Europese Commissie en
Europees Parlement.
Eén van de speerpunten van het Nederlandse EU-voorzitterschap in de eerste helft van 2016
was de totstandkoming van de Urban Agenda. Circulaire economie is één van de 12 beoogde
partnerschappen onder de vlag van de Urban Agenda. In april was de boodschap van zowel
het NL-voorzitterschap als van de Europese Commissie, dat deze partnerschap niet op korte
termijn zou starten. Omdat Eurocities en haar leden een groot voorstander van een dergelijk
partnerschap zijn, is afgesproken om desondanks intern vast te starten met de
voorbereidingen voor dit partnerschap. Hierover zijn in Oslo werkafspraken gemaakt.
Op verzoek van Eurocities heeft Den Haag in deze werkgroepvergadering een presentatie
verzorgd over het nieuwe Haagse beleidsplan voor huishoudelijk afval (in december 2015
door de gemeenteraad vastgesteld) en de initiatieven in onze stad op het gebied van
circulaire economie. Naar aanleiding van deze presentatie is vanuit Antwerpen belangstelling
getoond voor de automatische volmeldsystemen op afvalcontainers waarmee in Den Haag
wordt geëxperimenteerd. Düsseldorf wil naar aanleiding van de presentatie leren van de
Haagse ervaringen met het onderhoud van ondergrondse afvalcontainers.
2. Voorbereiding Haagse pilot gekleurde zakken (16/6)
Omdat deze werkgroepvergadering in Oslo plaats vond, is van de gelegenheid gebruik
gemaakt om informatie te verzamelen over afvalscheiding met behulp van gekleurde
afvalzakken. In het Haagse plan voor huishoudelijk afval is hiervoor een pilot opgenomen.
Doel van die pilot is om de afvalscheiding in met name hoogbouw te vergemakkelijken en
dus verbeteren. Het idee van de gekleurde zakken komt van oorsprong uit Oslo. De Haagse
pilot is nu in voorbereiding om in het najaar van 2016 te starten. In Oslo zijn nuttige kennis
en ervaringen voor de Haagse pilot opgehaald.
3. Voorbereiding werkbezoek Oslo aan Nederland (15/6)
De afvalorganisatie van de stad Oslo wil in september 2016 een werkbezoek aan Nederland
brengen. Aan Den Haag is gevraagd een deel van het programma voor dit werkbezoek te
verzorgen. In Oslo is de voorbereiding van het Haagse deel van het werkbezoek besproken.

