
MOTIE nr

(artikel 36 Reglement van Orde voor de gemeenteraad)

Motie vreemd aan de agenda ingediend door de fractie van Leefbaar Tynaarlo, CDA, GroenLinks, 
ChristenUnie en Gemeentebelangen. 

Agendapunt;
Raadsvergadering d.d. 21 april 2020 

Onderwerp: terugdringen gebruik wegwerpplastic bij evenementen

De raad van de Gemeente Tynaarlo, in vergadering bijeen te Vries op 21 april 2020;

Constaterende en overwegende dat: 

Op 9 juli 2019 een door het CDA ingediende motie is aangenomen om in gesprek te gaan met (lokale) 
ondernemers om wegwerpplastic bij evenementen te beëindigen. Als vervolg daarop:

Het College in haar schrijven van 31 maart 2020 aangeeft pas op zijn vroegst vanaf 2021 het verbod op 
gebruik van plastic producten voor eenmalig gebruik kan opnemen in ons evenementenbeleid, met 
uitzondering van het gebruik van plastic bekers. Dit op basis van de zogenaamde Europese SUP richtlijn 
(https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/afval/europese-richtlijn-voor-minder-wegwerpplastic-
in-zee-sup-richtlijn)

De in de richtlijn verboden plastic producten (bordjes, bestek, roerstaafjes) leveren juist bij evenementen de 
minste problemen op. Daar zijn de plastic bekers veruit de grootste fractie. Ondanks de gemeentelijke 
opruimplicht blijven er onvermijdelijk snippers plastic van de kapotgetrapte bekers achter wat tot een flinke 
milieubelasting leidt. 

Het eerste effect van biologisch afbreekbaar plastic is dat de onvermijdelijke snippers die blijven zwerven het 
milieu niet langer schaden. Deze biologisch afbreekbare bekers zijn inmiddels volop verkrijgbaar en leveren 
derhalve geen belemmering om ze verplicht te laten gebruiken. De Feesttent in Eelde heeft in 2019 een 
succesvolle proef met de bio bekers gedraaid. 

Het tweede effect is dat, wanneer de afvalverwerkende industrie op korte termijn zover is, de totale 
afvalstroom van evenementen in zijn geheel in de groene stroom kan worden afgevoerd.

Voor de meeste evenementen zijn hardcups als alternatief voor plastic overigens onwerkbaar en   
kostenverhogend in gebruik. Deze bekers worden daarnaast net als plastic bekers op de grond gegooid, 
breken zelden, en veroorzaken daardoor een groot gevaar op het breken van enkels of erger. Tevens zijn ze 
te gebruiken als mee te gooien projectiel en op veel evenementen sowieso al verboden. 

Welk materiaal men ook gebruikt, de opruimplicht met boete moet blijven bestaan, ook wanneer er 
afbreekbaar materiaal wordt gebruikt. De basis is dat je het terrein oplevert zoals je het hebt aangetroffen. 

Besluit / draagt op dat:

Bij de eerstvolgende wijziging van de APV in 2021 op te nemen dat, binnen de gemeente Tynaarlo bij 
evenementen naast de verbodsbepalingen uit de SUP-richtlijn (dat het gebruik van plastic producten voor 
eenmalig gebruik zoals plastic borden, bakjes, bestek en rietjes verbiedt) ook het gebruik van plasticbekers 
voor eenmalig gebruik niet is toegestaan, anders dan biologisch afbreekbare varianten. 

In verband met de Corona lockdown, waardoor veel is afgelast en ondernemers in 2020 dus niet hun oude 
plastic voorraden kunnen opmaken, voor bestaande evenementen 2021 aan te merken als overgangsjaar 
waarin gebruik van oude plasticbekervoorraden nog mag. Voor nieuwe evenementen gaat de regel in per 
2021. 

En gaat over tot de orde van de dag;
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Ondertekend door de fracties
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