Uw brief van

Uw kenmerk

11 maart 2020

Ons kenmerk

Bijlage[n]

Zaaknummer: 837219

-

Behandeld door

Doorkiesnummer

Vries

Mw. G.J. Kok

0592 - 26 66 62

31 maart 2020

Aan:

Gemeenteraad Tynaarlo
Postbus 5
9480 AA VRIES

Onderwerp:

terugdringen gebruik wegwerpplastic bij evenementen

Geachte raadsleden,

Gevraagd is om te kijken naar de mogelijkheden om het gebruik van wegwerpplastic tijdens
evenementen terug te dringen. De basis van uw vraag ligt bij de behandeling van de perspectievennota
2019.
Wettelijke grondslag
Een verbod moet een grondslag hebben in een rechtsregel. Het organiseren van evenementen is
geregeld in de APV. Artikel 1:8 van de APV geeft een aantal algemene weigeringsgronden. Daarin staat
onder andere dat een vergunning/ontheffing kan worden geweigerd in het belang van de bescherming
van het milieu. Artikel 1:4 van de APV geeft aan dat aan een vergunning of ontheffing voorschriften en
beperkingen kunnen worden verbonden. Deze kunnen echter slechts strekken tot bescherming van het
belang/de belangen in verband waarmee de vergunning of ontheffing is vereist.
Er valt wat voor te zeggen dat een evenementenvergunning mede is vereist ter bescherming van het
milieu. Temeer daar in artikel 2:25A staat dat de weigeringsgronden van artikel 1:8 gelden.
Daar staat tegenover dat de evenementenvergunning is opgenomen in Hoofdstuk 2 van de APV, dat
specifiek gaat over openbare orde, en niet in hoofdstuk 4 dat gaat over milieu en natuur.
Gemeentelijk beleid
Paragraaf 3.8.2 van het gemeentelijk evenementenbeleid gaat over Volksgezondheid en milieuzorg.
Daarin staat onder andere dat het gebruik van glas een risicofactor is en dat per soort evenement
bekeken wordt of het verboden wordt. In ons evenementenbeleid staat dat de organisatie zelf
verantwoordelijk is voor het opslaan en verwijderen van afval gedurende het evenement en dient direct
na afloop van het evenement het terrein en omliggende omgeving, schoon en in oorspronkelijke staat op
te leveren.
Wordt aan de genoemde voorwaarden niet voldaan, dan worden de kosten van het schoonmaken en het
in oorspronkelijke staat opleveren van het gemeentelijke terrein bij de organisatie van het evenement in
rekening gebracht.
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Voorlopige conclusie
Vooralsnog gaat het verbieden van het gebruik van wegwerpplastic (SUP) met de algemene
weigeringsgrond van artikel 1:8 te ver. Tot het verbod in 2021 volstaat het met de eis dat het terrein
opgeruimd moet worden en dat een bewijs van deugdelijk afvoer van afval, door middel van een
afvalplan, overgelegd moet worden. Hierin wordt o.a. opgenomen dat de organisatie van evenementen er
zelf alles aan doen om (zwerf)afval te voorkomen en te beperken.
Het gebruik van glas om drank uit te nuttigen verhoogt het risico op incidenten. Bij evenementen waar nu
het gebruik van plastic glazen verplicht wordt gesteld, blijkt dat de exploitanten van horeca-inrichtingen dit
ook in de horeca-inrichtingen hanteren. De USUP-richtlijn verbiedt vanaf 2021 wel het gebruik van plastic
producten voor eenmalig gebruik zoals plastic borden, bakjes, bestek en rietjes maar weer met
uitzondering van de eenmalig bruikbare plastic bekers. Voor het gebruik van plastic beker zal een
alternatief gezocht moeten worden, de hardcup is hier een voorbeeld van. Echter zijn niet voor alle
evenementen de hardcup het meest duurzame, veilige en beste alternatief. VVEM en VNPF vinden dat
zowel de herbruikbare hardcup als de eenmalige bruikbare plastic bekers toegestaan moeten blijven.
Voorstel
Pas op zijn vroegst kunnen wij vanaf 2021 het verbod op gebruik van plastic producten voor eenmalig
gebruik opnemen in ons evenementenbeleid, met uitzondering van het gebruik van plastic bekers. In
overleg met de evenementenorganisatie zullen wij nagaan welke maatregelen wenselijk zijn en hierover
afspraken maken. Tevens zal in overleg met de horeca en evenementenorganisatie worden gezocht naar
een oplossing voor het gebruik van wegwerpplastic bekers die duurzaam is.
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