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De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft in de kamerbrief van 25 januari 2021
aangekondigd dat het Landelijk afvalbeheerplan (LAP3) zal worden opgevolgd door een Circulair
Materialenplan (CMP1). We stellen u eerst een aantal vragen over uw beeld van een CMP en daarna
een aantal over uw ervaringen met het LAP.
Wat is uw beeld bij de opvolger van het LAP3, het Circulair Materialenplan (CMP1)? *
Het Nationaal Recycling Forum (NRF) sluit zich aan bij de inbreng van de Federatie Herwinning
Grondstoffen (FHG). Daarnaast wijst het NRF in dit verband op het 7-punten plan zij heeft
uitgebracht met daarin de 7 randvoorwaarden voor hoogwaardige recycling.
Wij verwachten dat het CMP een bredere reikwijdte gaat krijgen dan het LAP, dat zich specifiek op
het afvalbeheer richt. Het CMP wordt daarmee dan ook hét beleidsplan waarin de benodigde
randvoorwaarden voor hoogwaardige recycling kunnen worden gecreëerd. Recycling is immers de
circulariteit in de praktijk, maar is alleen mogelijk als de randvoorwaarden daarvoor zijn ingevuld. De
benodigde randvoorwaarden zijn achtereenvolgens:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Circulair ontwerpen
Focus op kwaliteit recyclingstromen
Wegnemen belemmeringen voor hoogwaardige recycling
Stimuleren markvraag naar gerecyclede grondstoffen
Goed beleid op Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) in de keten
Brandpreventie/brandverzekering
Betere samenwerking in de keten

Een toelichting op deze randvoorwaarden is te vinden op de website van het Nationaal Recycling
Forum. Omdat de link tussen punt 6 (brandpreventie/brandverzekering) en het CMP niet meteen
evident is lichten wij die hier toe. Recyclingbedrijven zijn de pijlers van de circulaire economie. Door
het toenemend aantal branden in deze sector staat de continuïteit echter onder druk. Het wordt
steeds moeilijker om verzekerd te blijven, en zonder verzekering doorgaan brengt een serieus risico
op omvallen met zich mee. Ondanks de vele inspanningen van de branche op dit gebied, kan de
branche zelf deze trend niet keren. Voor het voorkomen dat brandgevaarlijke producten, met name
lithium-ion batterijen, aanwezig zijn in de aangeleverde recyclingstromen, zijn recyclingbedrijven
afhankelijk van andere actoren in de keten. Het CMP moet hier een belangrijke rol in pakken, zodat
de continuïteit van de recyclingsector niet tot halt komt door de problematiek omtrent afvalbranden.
In de communicatie rond het CMP wordt nadrukkelijk aandacht gevraagd voor hogere stappen in de
afvalhiërarchie. Daarbij lijkt te worden gesuggereerd dat ‘recycling’ in Nederland inmiddels afdoende
is geregeld. Het NRF constateert daarentegen dat in de praktijk de randvoorwaarden voor
hoogwaardige recycling steeds meer onder druk komen te staan. De transitie naar een circulaire
economie wordt hierdoor nog steeds bemoeilijkt. Bij de lancering van het Nationaal Recycling Forum
heeft het NRF daarom een plan opgesteld om de circulaire economie mogelijk te maken. De kern van

dit plan is te vinden in bijgevoegde Recyclingwijzer. Zonder een verdere uitwerking van dit 7puntenplan in het CMP zal een circulaire economie in 2050 niet kunnen worden gerealiseerd. Dat is
voor het NRF reden temeer hier nogmaals aandacht voor te vragen.
Van bijzonder belang daarbij is de erkenning van hoogwaardige recyclingstromen als een secundaire
grondstofstroom. Het CMP heeft hierin een belangrijke rol te vervullen. Dit moet er in resulteren dat
hoogwaardige recyclingstromen ook juridisch buiten het afvalstoffenkader en daarmee -regelgeving
komen te vallen. Pas dan zal sprake kunnen zijn van een werkelijk Circulaire Materialenplan.

Voor de beantwoording van de overige vragen in deze enquête sluit het NRF zich aan bij de reactie
van de FHG.

