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SUGGESTIES 

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de bevoegde 

Commissie regionale ontwikkeling onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 

nemen: 

1. is van mening dat de overgang van een lineair naar een circulair economisch model 

geen keuze is, maar een noodzaak; is van oordeel dat de overgang naar een circulaire 

economie nieuwe, kwalitatief hoogstaande banen en mogelijkheden voor sociale 

integratie oplevert en tevens zorgt voor afvalvermindering, versterking van het 

concurrentievermogen van kmo's, bevordering van ontwikkelingen op het gebied van 

schone technologieën, verbetering van de energie- en hulpbronnenefficiëntie en 

vermindering van het grondstoffenverbruik en van de afhankelijkheid van Europa van 

ingevoerde grondstoffen en energie, zoals koolwaterstoffen, maar meent dat voor deze 

overgang innoverende bedrijfsmodellen nodig zijn om aan de consumptiebehoeften van 

de mens te kunnen voldoen zonder het milieu schade toe te brengen; 

2. benadrukt het belang van de circulaire economie voor economische, sociale en 

territoriale cohesie; herinnert eraan dat de totstandbrenging van een maatschappij met 

een circulaire economie een nieuw soort kennis en handelen vereist, alsmede 

samenwerking tussen de verschillende betrokkenen, de ontwikkeling van een 

operationele omgeving en veranderingen in de manier waarop bedrijven functioneren; is 

van oordeel dat de middelen van het cohesiebeleid doeltreffender moeten worden 

ingezet voor maatregelen ter ondersteuning van de circulaire economie, onder andere op 

educatief gebied; 

3. pleit voor een partnerschap met meerdere belanghebbenden om te zorgen voor een 

goede aansluiting tussen het cohesiebeleid en de beginselen van de circulaire economie 

door alle actoren die bij de levenscyclus van een product betrokken zijn, namelijk 

overheidsinstanties, de particuliere sector, de academische wereld en ngo's, een gelijke 

rol te laten spelen; 

4. pleit voor meer aandacht voor de beperking van de klimaatverandering en voor een 

doeltreffendere harmonisatie van het potentieel van de bio-economie en van de 

circulaire economie, teneinde ook op deze wijze de levensstandaard en de 

bestaansmiddelen in plattelandsgebieden te verbeteren; herinnert eraan dat de overgang 

naar een duurzame, koolstofarme, circulaire economie kan worden versneld door de 

steun die tot nu toe aan fossiele producten werd toegewezen voortaan aan hernieuwbare 

producten en productie toe te wijzen; 

5. is van oordeel dat economische, sociale en milieuproblemen kunnen worden aangepakt 

door middel van betere financiering en passende instrumenten voor territoriale 

ontwikkeling, alsmede door ondersteuning van de circulaire economie; wijst erop dat de 

overgang naar een circulaire economie niet gerealiseerd kan worden zonder een 

langetermijnvisie en duidelijke investeringssignalen; is van mening dat de ex-

antevoorwaarden hebben bijgedragen aan de tenuitvoerleggingsfase van de strategische 

doelstellingen van de huidige cohesiefondsen, maar dat ze voor de periode na 2020 

nader kunnen worden gedefinieerd; pleit in dit verband voor eerbiediging van de 

afvalhiërarchie en uitwerking ervan in een reeks ex-antevoorwaarden met behulp 

waarvan het gebruik van fondsen beperkt wordt tot de tenuitvoerlegging van de 
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circulaire economie met volledige inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel; pleit 

voor de invoering van financiële stimulansen voor afvalpreventie die volledig zijn 

afgestemd op de in artikel 4 van de kaderrichtlijn afvalstoffen1 vastgelegde 

afvalhiërarchie; onderstreept dat ook middelen uit het Cohesiefonds die zijn 

uitgetrokken voor preventie, recycling en hergebruik van afval met deze hiërarchie in 

overeenstemming moeten zijn; verzoekt de lidstaten, die de EU-afvalhiërarchie 

verplicht moeten toepassen, om preventie, hergebruik, voorbereiding voor hergebruik, 

en recycling voorop te stellen wanneer zij in infrastructuur voor afvalbeheer investeren; 

benadrukt dat er regels moeten worden vastgesteld om te bepalen welke instanties 

verantwoordelijk zijn voor het controleren van de gegevens met betrekking tot 

afvalvermindering in alle facetten van de productie-, verwerkings- en consumptiefase, 

en welke instrumenten hiervoor worden ingezet; 

6. spreekt zijn steun uit voor strengere vereisten op het gebied van 

producentenverantwoordelijkheid en pleit voor een sterke vermindering van plastic in 

verpakkingen en voor de vaststelling van regelingen voor het gebruik van herbruikbare 

verpakkingen door grote winkelketens ten behoeve van afvalpreventie; benadrukt dat er 

aanvullende maatregelen nodig zijn om producten duurzamer te maken en hergebruik en 

recycling te stimuleren, waaronder de invoering van financiële sancties voor overtollige 

verpakkingen; 

7. herinnert aan de nieuwe afvaldoelstellingen voor 2025, 2030 en 2035 die tijdens de 

herziening van de afvalwetgeving van de EU zijn vastgesteld, en onderstreept dat voor 

de verwezenlijking van deze doelstellingen politiek engagement nodig is op nationaal, 

regionaal en lokaal niveau, alsmede economische investeringen; verzoekt de lidstaten 

ten volle gebruik te maken van de beschikbare middelen van de Unie ter ondersteuning 

van deze investeringen en benadrukt dat deze investeringen grote economische groei en 

nieuwe banen zullen opleveren; 

8. onderstreept dat bioafval afzonderlijk aan de bron moet worden ingezameld en dat er 

een kader moet worden vastgesteld voor het gebruik van compost uit bioafval in de 

landbouw en in andere sectoren; benadrukt dat een groot deel van gemengd 

gemeentelijk afval uit bioafval bestaat en wijst erop dat dit bioafval niet kan worden 

hergebruikt als compost, omdat er onvoldoende mogelijkheden bestaan voor de 

afzonderlijke inzameling ervan; 

9. benadrukt dat de algehele duurzaamheid met betrekking tot het hergebruik en de 

recycling van producten tijdens de levenscyclus ook afhangt van de hoeveelheid energie 

die voor het vervoer van de desbetreffende producten wordt verbruikt; onderstreept dat 

dit met name geldt voor plattelandsgebieden, waar langere afstanden moeten worden 

afgelegd tussen de plaats van inzameling en de plaats van verwerking; verzoekt de 

Commissie, de lidstaten en de regionale autoriteiten met klem om in strategieën met 

betrekking tot de circulaire economie voor plattelandsgebieden rekening te houden met 

deze levenscyclusbenadering om negatieve gevolgen voor het milieu en het klimaat te 

voorkomen; 

10. onderstreept dat regionale projecten een belangrijke rol spelen in de verwerking van 

                                                 
1 Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen 

en tot intrekking van een aantal richtlijnen (PB L 312 van 22.11.2008, blz. 3). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/AUTO/?uri=OJ:L:2008:312:TOC
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niet-recyclebaar restafval met het oog op de productie van duurzame biobrandstoffen 

van de tweede generatie na zorgvuldige scheiding of afzonderlijke inzameling 

overeenkomstig de afvalhiërarchie; 

11. herinnert aan het belang van opleiding op het gebied van nieuwe banen in de groene 

economie: het Europees Sociaal Fonds (ESF) moet, in combinatie met investeringen uit 

het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO), bijdragen aan het scheppen 

van nieuwe banen in het kader van de circulaire economie; 

12. merkt op dat de nieuwe, restrictieve houding van China ten opzichte van de invoer van 

Europees afval op korte termijn negatieve gevolgen kan hebben voor het afvalbeheer in 

de EU; is desondanks van mening dat deze nieuwe houding van China kansen biedt 

voor Europa op het gebied van afvalbeheer en verzoekt de lidstaten daarom om hun 

inspanningen ter vermindering van de afvalproductie te intensiveren, hun beleid inzake 

afvalbeheer te heroverwegen, hun hulpbronnenbeheer te verbeteren en een goed 

functionerende EU-infrastructuur voor recycling aan te leggen om de circulaire 

economie in de EU een impuls te geven; is in dit verband ingenomen met de nieuwe 

strategie van de Commissie inzake kunststoffen en pleit voor een grotere convergentie 

tussen de EU en China om het fundament te leggen voor een economie die gebaseerd is 

op duurzame kunststoffen, waarbinnen producten zodanig worden ontworpen en 

geproduceerd dat ze duurzamer zijn en tevens geschikter zijn voor hergebruik en 

kwalitatief hoogstaande recycling; 

13. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat alle definities met betrekking tot afval in 

overeenstemming zijn met de kaderrichtlijn afvalstoffen en dat er vergelijkbare 

gegevens over de vooruitgang van de lidstaten en van de lokale en regionale autoriteiten 

beschikbaar zijn; 

14. verzoekt de Commissie nauwlettender toe te zien op de tenuitvoerlegging door de 

lidstaten om ervoor te zorgen dat de overgang naar de circulaire economie wordt 

verwezenlijkt; 

15. benadrukt dat de vereiste infrastructuur voor afvalbeheer in veel lidstaten nog niet is 

ontwikkeld; wijst erop dat het daarom van groot belang is om 

langetermijnbeleidsdoelstellingen vast te stellen om maatregelen en investeringen te 

sturen, met name door te voorkomen dat structurele overcapaciteit ontstaat voor de 

verwerking van restafval en dat recyclebare materialen op lagere niveaus van de 

afvalhiërarchie verloren gaan; merkt op dat het derhalve van wezenlijk belang is om de 

Europese structuur- en investeringsfondsen in te zetten voor het financieren van de 

ontwikkeling van de infrastructuur voor afvalbeheer die nodig is voor preventie, 

hergebruik en recycling; 

16. herinnert eraan dat het fundamentele probleem dat het eerst moet worden opgelost de 

markt voor secundaire grondstoffen is, omdat het – als grondstoffen goedkoper zijn dan 

gerecyclede materialen – niet vreemd is dat de ontwikkeling in de richting van een 

groene economie flink afgeremd wordt en dat de middelen uit de structuurfondsen in 

een vicieuze cirkel verspild worden; merkt in dit verband op dat bepaalde ad-

hocwetgeving (zoals het aankomende voorstel van de Commissie inzake 

kunststofproducten voor eenmalig gebruik) en passende belastingheffing op Europees 

niveau, als deel van de eigen middelen in het kader van het volgende meerjarig 
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financieel kader, een beslissende bijdrage kunnen leveren aan de overgang naar een 

circulaire economie; 

17. is ingenomen met het voorstel tot herziening van de drinkwaterrichtlijn (Richtlijn 

98/83/EG), waarmee onder andere aan de hand van doeltreffend beheer van de 

drinkwatervoorraden wordt bijgedragen aan de overgang naar een circulaire economie 

door vermindering van de hoeveelheid van waterflessen afkomstig plastic afval, wat 

naar verwachting tevens aanzienlijke energiebesparingen zal opleveren; 

18. spreekt zijn steun uit voor regionale projecten op het gebied van innovatieve 

mestverwerking en de sluiting van de dierlijke-mineralenkringloop, die bijdragen aan de 

vermindering van broeikasgasemissies en nitraatuitspoeling, en aan de productie van 

groene bio-energie; 

19. verzoekt de Commissie met klem om de geplande maatregelen ter ondersteuning van de 

circulaire economie ten uitvoer te leggen met inachtneming van goede praktijken op het 

gebied van regelgeving, en benadrukt dat de uitvoeringsmaatregelen moeten worden 

gemonitord; 

20. verzoekt de Commissie en de lidstaten om de onderlinge aansluiting van regionale 

projecten in het kader van de circulaire economie op het gebied van biologische 

meststoffen, zoals uit mestverwerking verkregen minerale concentraten van hoge 

kwaliteit, en EU-wetgevingskaders te bevorderen door onder meer minerale 

concentraten toe te staan als groene alternatieven voor kunstmest, onder de voorwaarde 

dat de beschikbaarheidscoëfficiënt van deze concentraten voldoende hoog is en dat deze 

concentraten derhalve kunnen bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van het 

grond- en oppervlaktewater; verzoekt de Commissie en de lidstaten met klem om een 

einde te maken aan de juridische discriminatie van duurzame biologische meststoffen 

van dierlijke oorsprong ten opzichte van gangbare minerale kunstmest en om de EU-

wetgeving en -definities dienovereenkomstig aan te passen; 

21. acht het nodig dat de lidstaten bij het ontwikkelen van hun nationale strategieën voor 

afvalbeheer en bij het plannen van investeringen in infrastructuur voor afvalbeheer en 

de circulaire economie, terdege gebruikmaken van de Europese structuur- en 

investeringsfondsen door overeenkomstig de afvalhiërarchie in de eerste plaats 

preventie en hergebruik, alsmede recycling te bevorderen; is van mening dat de 

Commissie overeenkomstig de afvalhiërarchie moet zorgen voor een betere aansluiting 

tussen het Horizon 2020-programma en de Europese structuur- en investeringsfondsen, 

teneinde een doeltreffend financieel kader te ontwikkelen waarbinnen lokale autoriteiten 

worden geholpen bij de tenuitvoerlegging van de voorschriften van de EU-

afvalwetgeving en bij de financiering van de invoering van innovatieve technologieën 

en werkwijzen op het gebied van afvalbeheer; 

22. benadrukt dat de Commissie haar toezeggingen moet nakomen en een monitoringkader 

voor de circulaire economie ten uitvoer moet leggen om de geboekte voortgang met 

betrekking tot de overgang naar een circulaire economie – zowel in de gehele EU als in 

de afzonderlijke lidstaten – te bevorderen en te beoordelen, en de administratieve lasten 

hierbij tot een minimum te beperken; 
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