Moties & Toezeggingen januari 2019

BIJLAGE:
Overzicht moties en toezeggingen die met het uitvoeringsprogramma worden ingevuld.
Moties
Onderwerp motie
verzoekt de regering om, in de
onderhandelingen over de Europese
plasticstrategie ook in te zetten op
heldere productieafspraken, zoals het
reduceren van het aantal soorten plastic,
waardoor recycling van plastic
vereenvoudigt,
verzoekt de regering, een Europees
verbod op bewust toegevoegde
microplastics te bespoedigen en indien
noodzakelijk een
gelijkgestemdenkopgroep binnen de EU
te vormen om gezamenlijk in te zetten op
een verbod op de bewust toegevoegde
microplastics in Nederland en
gelijkgestemde landen voor 2019,
verzoekt de regering, concrete afspraken
te maken met het bedrijfsleven zodat het
gebruik van recyclaat in hoogwaardige
toepassingen wordt verhoogd,
verzoekt de regering, te onderzoeken hoe
prikkels kunnen worden verlegd om tot
een systeem te komen waarin betaald
wordt om afval c.q. grondstoffen te
mogen ontvangen; verzoekt de regering,
de Kamer hier nog dit jaar over te
informeren,
verzoekt de regering, om naast het heffen
van extra belasting op storten en
verbranden andere maatregelen in kaart
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Herkomst
Motie Wassenberg
Milieuraad 6 maart 2018

Dossiernr.
TK 21501-08, nr. 708

Motie Van Eijs/Agnes Mulder
Milieuraad 6 maart 2018

21501-08-713

Motie Agnes Mulder/Van Eijs
AO circulaire economie 3 april
2018

33043-83

Motie van Eijs
AO nationaal zeehavenbeleid

29862-45.

Motie Laçin
AO circulaire economie, 25
september 2018

32852-71
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te brengen, zodat de trend van meer
storten en verbranden gekeerd kan
worden en de Kamer hierover te
informeren,
verzoekt de regering om, zodra de
uitkomsten van de Europese regelgeving
(single use plastics) bekend zijn, in kaart
te brengen welke maatregelen al eerder
dan in 2025 in Nederland uitgevoerd
kunnen worden,
verzoekt de regering om, te onderzoeken
hoeveel bruikbare goederen/producten in
Nederland worden vernietigd, om welke
bedrijven en sectoren het gaat, en de
Kamer tevens te informeren over de
mogelijkheden om maatregelen te
nemen,
roept de regering op, om in de
uitvoeringsagenda circulaire economie
met betrekking tot de bouw in ieder geval
op te nemen hoe met de MilieuPrestatie
Gebouwen de circulariteit van gebouwen
beter kan worden gemeten of en hoe de
normstelling kan worden aangescherpt,
verzoekt de regering om, in overleg te
treden met de VNG, de NS en andere
partijen om op drukke publieke plaatsen
voldoende watertappunten aan te leggen
waar mensen gratis hun flesjes kunnen
vullen,
verzoekt de regering, bij het gesprek met
de kledingbranche in te zetten op:
•opschaling van textielinzameling en recycling,
•afspraken over een minimumpercentage
van gerecycled textiel in nieuwe
producten, •afspraken om laagwaardige
niet-recyclebare kleding uit te bannen,
•afspraken over kledinglabels met een
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Motie Kröger
AO circulaire economie
25 september 2018

32852-66

Motie Kröger
AO circulaire economie
25 september 2018

32852-67

Motie Van Eijs
AO circulaire economie
25 september 2018

32852-72

Motie Van Brenk/Kröger
AO circulaire economie
25 september 2018

32852-70
Afgesproken met NS, eerste
tappunten zijn al geopend (komt
derhalve niet terug in
uitvoeringsprogramma).

Motie Dik-Faber/Van Eijs
Tweede termijn
begrotingbehandeling IenW 8
november 2018

35000-XII-52
Deels via uitvoeringsprogramma
(producentenverantwoordelijkheid en
via icoonproject textiel) en voorts via
brede aanpak textiel (sectorplan)
wordt aan motie voldaan.
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juiste weergave van de samenstelling van
grondstoffen,
verzoekt de regering, om onderzoek te
doen naar de circulaire toepassingen van
de meest gebruikte bouwmaterialen in de
bouw en infra en deze toepassingen
vervolgens in de praktijk te brengen door
akkoorden of green deals,
verzoekt de regering, om gemeenten en
sportclubs te stimuleren om te kiezen
voor duurzame en circulaire aanbesteding
bij renovatie, vervangen of aanleggen
van kunstgrasvelden met
rubbergranulaat,

Motie Van Eijs
Tweede termijn
begrotingsbehandeling IenW

35000-XII-42

Motie Van Eijs
AO Leefomgeving
7 november 2017

30175-322

Onderwerp toezegging
In de brief over de
uitvoeringsagenda's zal worden
ingegaan op de randvoorwaarden
van het materialenpaspoort.
De staatssecretaris gaat
onderzoeken of de verschillende
sectoren, die betrokken zijn bij het
stelsel van prikkels voor storten
en verbranden, dezelfde
verwachtingen hebben en er zal
hierbij ook bekeken worden of er
mogelijkheden tot verbetering
zijn.
De staatssecretaris zegt toe om in
gesprek te gaan met de taskforce
herijking afvalstoffen en indien
mogelijk de tussentijdse resultaten
en het laaghangend fruit met de
Kamer te delen

Dossier nummer
Kamerstukken 32852, nr 73

Toezeggingen
Herkomst
AO Circulaire Economie
6 september 2018

AO Circulaire Economie
6 september 2018

AO Circulaire Economie
6 september 2018
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32852, nr 73

32852, nr 73
met de Taskforce afgesproken dat zij
voor de zomer een tussenrapport
uitbrengt.
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Herkomst
AO Circulaire Economie
6 september 2018

Onderwerp toezegging

In de eerste helft van 2019 wordt
de Kamer geïnformeerd over het
plastic pact.
AO Circulaire Economie
De Kamer zal worden
6 september 2018
geïnformeerd over de voortgang
van de tariefdifferentiatie rondom
het recyclen van
verpakkingsmateriaal.
AO Circulaire Economie
Eind 2018 wordt de Kamer
6 september 2018
geïnformeerd over de effecten van
bio-afbreekbare plastics.
AO Circulaire Economie
De Kamer zal in de brief over de
6 september 2018
uitvoeringsagenda's worden
geïnformeerd over de specifieke
vragen die tijdens het AO aan de
orde zijn geweest over hoe met
bepaalde afvalstromen kan
worden omgegaan in het licht van
de circulaire economie. Daarbij
zal ook gekeken worden naar het
rapport Berenschot, bietenpulp en
zuiveringsslib.
AO Circulaire Economie
In de uitvoeringsagenda zal
6 september 2018
worden teruggekomen op het
verbeteren van het scheiden van
bouw- en sloopafval.
AO Circulaire Economie
De Kamer zal worden
6 september 2018
geïnformeerd over het probleem
van de vernietiging van
onverkochte goederen. Daarbij zal
er gekeken worden naar de
verschillende sectoren en naar de
mogelijkheden die de Franse
wetgeving biedt.
Brief 16-10-2018 - Evaluatie Programma De door het RIVM uitgevoerde
van Afval naar Grondstof
evaluatie laat zien dat met het

Blad 4/6

Dossier nummer
32852, nr 73
Plastic pact wordt in februari
gepresenteerd.
32852, nr 73

32852, nr 73

32852, nr 73

32852, nr 73

32852, nr 73

32852-74
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Herkomst

Onderwerp toezegging
Dossier nummer
programma VANG een goede
aanvang is gemaakt met het
gestructureerd versnellen van de
transitie naar een circulaire
economie. De programmatische
aanpak van VANG is
doorontwikkeld tot het Rijksbrede
programma “Nederland circulair
in 2050”. Dit wordt met het
Uitvoeringsprogramma circulaire
economie 2019 -2023 in concrete
acties vertaald. Dit
uitvoeringsprogramma bevat
onder meer de extra inzet die
nodig is voor meer afvalscheiding
en minder restafval en ook
inspanningen van
maatschappelijke partners. De
ervaringen met VANG en de
aanbevelingen van het RIVM
worden betrokken bij het verder
inrichten van dit
uitvoeringsprogramma en de
sturing ervan. Uw Kamer wordt
jaarlijks voor het zomerreces op
de hoogte gesteld van de
voortgang van dit programma
Begrotingsbehandeling IenW 8
Verzoekt een landelijk
35000 XII, nr 44
november 2018, aangehouden motie van kennisplatform op te richten waar
Eijs, toezegging Staatssecretaris op te
alle kennis en kunde over
nemen
circulariteit wordt gebundeld en
toegankelijk wordt gemaakt voor
iedereen die wil deelnemen aan de
transitie naar een c.e., zo mogelijk
voortbouwend op initiatieven en
organisaties die er al zijn en
gebruik te maken van
praktijkervaring van koplopers
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Herkomst

Onderwerp toezegging
Dossier nummer
Verzoekt te zoeken naar
samenhang met het op te richten
versnellingshuis
Verzoekt de regering in gesprek te 35000 XII, nr 44
Begrotingsbehandeling IenW 8
november 2018, aangehouden motie Van gaan met producenten om de
Eijs, toezegging Staatssecretaris op te
voetafdruk van hun producten
nemen
inzichtelijk te maken.
Verzoekt kennis- en
voorlichtingscampagnes te laten
organiseren en zo de informatie
van de PBL monitor mbt
circ.economie publiek inzichtelijk
te maken.
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