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Betreft : Rapport  Circulaire Kunststofketen in 2050

Geachte mevrouw Heijnen,

Bijgaand bied ik u het rapport Circulaire Kunststofketen in 2050 aan. Dit  rapport  is opgesteld in samenspraak

met het Transit ieteam Kunststoffen, een door voormalig Staatssecretaris St ient je van Veldhoven ingericht

gremium, waarin een groot  aantal bedrijven en organisat ies uit de kunststofketen tezamen met

maatschappelijke organisat ies en overheden bijeen is gebracht  om richt ing te geven aan het  realiseren van een

circulaire kunststofeconomie in 2050. Een circulaire kunststofsector inclusief hernieuwbare

grondstofvoorziening is noodzakelijk vanuit  het  oogpunt  van leveringszekerheid, biodiversiteit  en een schoner

milieu en levert  bovendien een belangrijke bijdrage aan de klimaatopgave, potent ieel leidend tot  een

emissiereduct ie van meer dan 6 M ton CO2 per jaar. Op basis van de beschreven bevindingen heeft  deze

aanbiedingsbrief tevens het  karakter van een brandbrief, waarbij we u als verantwoordelijk Staatssecretaris

willen vragen hierin een leidende rol te nemen.

Het  onderhavige rapport  beschrijft  een aantal noodzakelijke bewegingen in de huidige kunststofketen,

samengevat  in onderstaande figuur.

Dit  rapport  leidt  tot  de volgende conclusies.

1. De meeste aandacht  ten aanzien van het  circulair maken van de kunststofketen gaat  tot  dusver uit

naar stappen die te maken zijn in de cirkel. Het  betreft  dan zaken als circulair ontwerpen, minder

gebruik, langer gebruik, opt imaal inzamelen en het  ontwikkelen van methoden voor geavanceerde

sortering en recycling. Op dit  moment  wordt circa 75% van het  recyclebare plast ic verbrand; wij

denken dat , naast  investeringen ter vergrot ing van kwant it eit  en kwaliteit  van recyclaat , een verbod




