Jaarverslag 2016

2016 gaat de Nederlandse
milieugeschiedenis in als het jaar
waarin de politiek zich breed
uitspreekt voor het realiseren van
een circulaire economie in 2050.
Hoe standvastig de Nederlandse politiek en wellicht de maatschappij hierin zal zijn en hoe zeer dit kabinet daarmee ook
over haar graf heen regeert, zullen we pas in de komende jaren gaan ervaren. Voor de jonge recyclingindustrie als onmisbaar
onderdeel van een circulaire economie is het Rijksbrede programma Circulaire Economie goed nieuws. Vele hypes heeft de
recyclingindustrie reeds doorstaan zoals Van Wieg tot Graf, Cradle to Cradle, Ketenbeleid, vele duurzaamheidsinstrumenten,
CO2-prestatieladders, Van Afval Naar Grondstof et cetera. Nooit heeft BRBS Recycling als belangenorganisatie van deze
recyclingindustrie haar naam, missie of ‘ondertitel’ behoeven te wijzigen. Dat zegt iets over de tijdloze noodzaak van deze
industrie in de afgelopen 40 jaar. Sterker nog, de maatschappelijke ontwikkelingen en politieke agenda’s dringen steeds
meer door tot wat de kern is van deze industrie. Maar dat de recyclingindustrie hiermee in een gespreid bedje komt,
mag geenszins verondersteld worden. Geen nood, want de mentaliteit van de mensen in deze industrie is er een die veel
gelijkenis vertoont met de lijfspreuk van succesvolle ondernemer Camille Oostwegel: “Alles moet bevochten worden”. En
daar komen mooie zaken van kunnen we nu in Limburg vaststellen.
Zowel binnen als buiten de afvalsector zullen economische processen nog een stevige transitie moeten ondergaan om
een maatschappij en wereld in te richten die toekomstbestendiger is. Een toekomstbeeld dat iedereen onderschrijft, maar
op de weg ernaar toe en voor de inrichting ervan zal menige stammenstrijd nog uitgevochten moeten worden.

Rijksbrede programma Circulaire Economie
Tegen het eind van haar kabinetsperiode heeft Rutte II zich het
lot van een duurzame economie sterk aangetrokken en heeft in
september het Rijksbrede programma Circulaire Economie aan de
Tweede Kamer aangeboden. De Tweede Kamer was onverdeeld
vol lof. Hierdoor kon staatssecretaris Sharon Dijksma snel voort
en op basis van dit plan samen met de minister van Economische
Zaken Henk Kamp, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties op 24 januari 2017 het Grondstoffenakkoord presenteren,
dat door circa 200 instellingen, waaronder BRBS Recycling, direct
werd onderschreven. De volgende stap is dat voor vijf prioritaire
ketens en sectoren een transitieagenda opgesteld zal worden te
weten: biomassa en voedsel, kunststoffen, de maakindustrie, de
bouw en consumptiegoederen.
Als voorbereiding op dit Rijksbrede programma Circulaire Economie heeft BRBS Recycling evenals toentertijd voor het VANGbeleid verschillende keren overleg gevoerd met het ministerie
van Infrastructuur en Milieu. BRBS Recycling heeft haar ideeën
vastgelegd in een apart uitgegeven visiedocument ‘Naar een
Circulaire Economie vanuit het perspectief van de recyclingindustrie’. Hierin zijn voor de vier hoofdafvalstromen (bouw- en
sloop-, bedrijfs- (KWD), huishoudelijk- en industrieel afval) de
meest in het oog springende belemmeringen en kansen aangereikt. Ideeën op basis waarvan bestaande secundaire grondstoffenstromen hoogwaardiger kunnen worden toegepast en 3 à 4
Mton afval dat nu nog gestort of verbrand wordt binnen enkele
jaren! kan worden omgebogen naar materiaalrecycling. Hiermee
wordt de doelstelling uit het VANG-beleid, nu onderdeel van het
Rijksbrede programma, gehaald en zal in 2022 vijftig procent
minder gestort en verbrand worden ten opzichte van 2012.
De visie van BRBS Recycling is duidelijk in het Rijksbrede programma terug te lezen, zodat de recyclingsector er alle vertrouwen in heeft dat hiermee in de komende jaren substantiële
stappen gezet worden in de richting van de circulaire economie.

Convenant Meer en Beter Recyclen
Tot medio 2016 was BRBS Recycling voorzitter van het Convenant
Meer en Beter Recyclen, waarin de diverse initiatieven vanuit het
VANG-beleid in het afgelopen jaar meer concreet werden. De
Green Deal North Sea Resources Roundabout werd op 3 maart
2016 te Brussel ondertekend en heeft nu reeds een aantal grensoverschrijdende belemmeringen voor leden van BRBS Recycling
opgelost, positief dus. De Ladder van Lansink is via het project
hoogwaardiger recycling in het ontwerp LAP 3 qua recycling
in een aantal hoogwaardigheidsstappen opgedeeld, waardoor
verdere innovatie van recycling- en scheidingstechnologie wordt
gestimuleerd. Helaas is hierbij nog te weinig aandacht voor
industrieën, die met secundaire brandstoffen een extra boost
kunnen geven aan het realiseren van maximale energierecovery
uit niet recyclebare residustromen. Een richting die, zonder een
blok aan het been van materiaalrecycling, een goede aanvulling vormt op maximaal recycling van afvalstoffen en waarbij in
een aantal tot de verbeelding sprekende voorbeelden zoals de
cement- en kalkindustrie nog eens extra discussie-loze materiaalrecycling wordt gerealiseerd. De Tweede Kamer begrijpt dit
al wel en heeft voor de exportheffing op brandbare afvalstoffen
dan ook het onderscheid gemaakt tussen restafval te verbranden
in afvalverbrandingsinstallaties en op specificatie geproduceerde
secundaire brandstoffen ten behoeve van de procesindustrie.
BRBS Recycling was in 2016 intermediair voor leden bij het wegnemen van belemmeringen in het project Ruimte voor Regels en
verder betrokken in diverse andere projecten binnen het Conve-

nant zoals ook VANG Buitenshuis. Hoge verwachtingen zijn er
van het project Effectiever Sorteren, waarin voor het eerst wordt
gesproken over een verbrandingsverbod als sturingsmaatregel
voor recyclebare gemengde afvalstromen.

Verbrandingsverbod
Wie in 2015 over een verbrandingsverbod sprak werd voor ‘gek’
versleten. In 2016 kwam de omslag en is een verbrandingsverbod
voor recyclebaar afval een issue, dat niet meer weg te denken is
in de discussies om tot verdere recyclingoptimalisering te komen.
Een instrument dat investeringsbereidheid bij ondernemers in de
recyclingindustrie uitlokt en waarmee meer afvalstoffen hoger op
de Ladder van Lansink verwerkt kunnen gaan worden.
Qua idee feitelijk een inkoppertje, maar een die nog wel op
enige weerstand stuit of beter gezegd gewenning behoeft. Het
feit dat in de jaren negentig van de vorige eeuw het stortverbod, geflankeerd met een stortbelasting, de recyclingindustrie
geholpen heeft zich verder te ontwikkelen zal niemand kunnen
ontkennen. Recyclingbedrijven beschikten toen over voor die
tijd hoogwaardige technieken als magneetbanden, windzifters, waterjiggers, sterrenzeven et cetera. Nu ruim 20 jaar later
heeft deze recyclingsector zich enorm ontwikkeld en beschikt
over industriële en zeer geavanceerde scheidingsprocessen.
Denk hierbij aan kleurscheiding voor puinachtige afvalstromen,
robotten, infrarood- en röntgenscheidingsprocessen, magnetic
density separators en vloeistofscheidingstechnieken op basis van
zoutoplossingen. Daarmee zijn scheidingsrendementen van 95%
geen utopie meer.
Hiermee kan de ‘strijd’ worden aangebonden met de op een
na onderste sport van de Ladder van Lansink en zal per materiaalstroom de meest hoogwaardige recyclingtechniek kunnen
worden ingezet.
In opdracht van IenM en RWS Leefomgeving is binnen het VANG
Convenant Meer en Beter Recyclen door TAUW en KplusV onderzoek gedaan naar effectieve beleidsinstrumenten, die het scheiden van afvalstoffen verder optimaliseert. De conclusies liegen
er niet om. Geconcludeerd wordt dat een verbrandingsverbod,
maar ook een verbrandingsbelasting mits geflankeerd door een
exportheffing, 5 tot bijna 10% hogere scheidingsrendementen
opleveren. Veel interessanter bij de maatregel verbrandingsverbod is nog de zogenaamde ‘bijvangst’. Met deze maatregel zal
32% grof huishoudelijk afval, 60% KWD en 12% meer bouw- en
sloopafval gesorteerd en gerecycled gaan worden. In tonnen
betekent dit 290 kton, 1.250 kton respectievelijk 375 kton. Met
dit in totaal 1,9 Mton extra recyclingvolume wordt een enorme
bres geslagen in het volume aan gemengde afvalstromen, die
nu verbrand of gestort worden. Geconcludeerd kan worden dat
met een verbrandingsverbod als markconforme maatregel de
VANG-doelstelling voor deze afvalstromen snel gehaald zullen
worden. Staatsecretaris
Dijksma en of mogelijk haar opvolger
kan hiermee direct
in 2017, 2018 en
2019 oogsten.

Proeftuintje staatssecretaris Blok?
Soms lijkt het wel alsof de bouw, waartoe ook puinbreekbedrijven behoren, een proeftuintje vormen voor staatssecretaris
Stef Blok van Binnenlandse Zaken. Europese regelgeving ten
aanzien van CE-markering van bouwmaterialen leek ten koste
te gaan van de jarenlang zorgvuldig opgebouwde kwaliteit en
kwaliteitsborgingsystemen van bouwproducten. En ondanks de
weldegelijk goede medewerking vanuit met name het ministerie
van Infrastructuur en Milieu is te lang onduidelijkheid blijven
bestaan. Ondertussen is en wordt over de hoofden van de bedrijven heen veel administratieve discussie gevoerd. Het pleit lijkt
echter nu dan beslecht, zonder dat de bedrijven veel extra administratieve rompslomp gaan krijgen en belangrijker nog, zonder
dat de kwaliteit van het recyclinggranulaat hieronder te lijden
heeft. U leest het goed, door Europese regelgeving zou het zo
maar kunnen dat de kwaliteit van recyclinggranulaat dramatisch
onderuit gaat, omdat spelers in de markt de afnemers van recyclinggranulaat voorhouden dat met de minimaal voorgeschreven
eisen zij voldoen aan Europese wet- en regelgeving. Dat klopt,
maar vervolgens wordt wel volledig voorbijgegaan aan de kwaliteit van het product. De kans was levensgroot aanwezig dat met
de komst van CE-markering de kwaliteit van recyclinggranulaat
naar het laagste punt zou zijn getrokken. Want zoals PBL aangeeft ‘CE-markering is geen garantie voor kwaliteit, veiligheid
en milieu’.
Door BRBS Recycling is samen met de Stichting Beheer BRL 2506
veel energie gestoken in de splitsing van de BRL 2506 met een
milieudeel en een civieltechnisch deel. Hiermee zijn èn brekerbedrijven èn wel zo belangrijk afnemers van recyclinggranulaat
ontzorgd en blijft de kwaliteit van het product onomstreden
op peil.
De nieuwe in 2017 operationele BRL 2506 mag dan ook als grote
verdienste worden gezien van de door BRBS Recycling nagestreefde kwaliteit.
Nu nog op milieu-hygiënisch vlak Europa de komende jaren zo
ver krijgen om de in Nederland in de afgelopen 20 jaar opgebouwde ervaringen op het gebied van bodembescherming en
vastgelegd in het Besluit Bodemkwaliteit, ook in Europese wetgeving verankerd te krijgen.

Betonakkoord
Het eerste CEO ontbijt op 13 februari 2016
gold als het startschot voor een
betonakkoord dat in 2017 gefinaliseerd moet zijn.
Naast de gewenste CO2-reductie bij de productie van cement
en beton kunnen beton- en recyclingindustrie zich samen zeer
goed vinden in hergebruik van beton. Goed beschouwd heeft de
recyclingindustrie meer dan 25 jaar ervaring met de toepassing
van recyclinggranulaat als duurzaam alternatief toeslagmateriaal
in beton. Vanuit de hoogwaardigheidsgedachte en circulariteit
is de tijd er rijp voor. Dit ook om te voorkomen dat recyclinggranulaat te zeer in grote volumes als ophoog- en aanvulmateriaal
wordt toegepast aangezien de funderingsmarkt verzadigd raakt.
Duidelijk is dat met het thema circulariteit en hergebruik binnen
afzienbare tijd relatief eenvoudig grootschalig gescoord kan
worden binnen het Betonakkoord en kan hierin de oude mantra
van BRBS Recycling gebezigd worden: - secundair primair en primair secundair -.
Het Betonakkoord als samenwerkingsverband van publieke en
private partijen is een kans om de betonketen verder te verduurzamen en om er als keten sterker uit te komen. Niet voor niets
uitte minister-president Rutte op 5 oktober 2016 in het bijzijn
van een bestuurslid van BRBS Recycling zijn waardering voor het
proces om tot een Betonakkoord te komen. “Het is gaaf dat dit
gebeurt, het is immers zonde om zo’n mooi materiaal als beton
onder de snelweg te stoppen.”

Mia Vamil regeling
Om verder vaart te zetten in duurzaam toeslagmateriaal voor
beton is door BRBS Recycling het afgelopen jaar samen met
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het Ministerie van
Infrastructuur en Milieu in sneltreinvaart de maatregel C6311
‘Duurzaam beton(product) met tenminste 30% gerecycled
content’ voor de nieuwe MIA/Vamil Regeling 2017 ontwikkeld.
Bouwopdrachtgevers kunnen hiermee eenvoudig duurzaam
bouwen en stimuleren een robuust onderdeel van de circulaire
economie.
Daarmee kwam de wens van de recyclingsector uit om een van
hun topproducten recyclinggranulaat in circulair beton ook
duurzaam gehonoreerd te krijgen. Het signaal dat de overheid
hiermee afgeeft, is voor recyclingbedrijven een beloning voor
hun jarenlange inspanningen te komen tot een kwalitatief steeds
hoogwaardiger recyclinggranulaat voor de betonindustrie. Het
fiscale voordeel voor de opdrachtgever kan oplopen tot € 50,- per
m3 beton.
Met deze stap naar de circulaire economie zullen opdrachtgevers,
die nog steeds 100% betongranulaat in weg- en terreinfundaties
voorschrijven, zich achter de oren moeten krabben. Voor deze
toepassingen is sinds jaar en dag menggranulaat de standaard,
dat ruimschoots aan alle civieltechnische eisen voldoet. Het beton
zal namelijk meer dan nodig zijn om te worden toegepast in
circulair beton.

Keten projecten
Verbeteringen van de markt van individuele
materiaalstromen laten zich in hun transitie
naar een circulaire economie meer en meer
sturen via ketenprojecten. Reden voor BRBS Recycling om hierin een sturende rol voor zich op te eisen.
Naast Dakafval is BRBS Recycling sinds 2016 ook trekker van
Actie 5 Cascadering van Hout uit het op 26 oktober mee ondertekende Actieplan Bos en Hout. Bedoeling is dat bij deze actie de
ketensystematiek wordt gehanteerd. Ook voor het hoogwaardig
toepassen van ballastgrind, een binnen de vereniging nog intern
project, ligt het opschalen tot een ketenproject voor de hand.
Voorstellen liggen klaar voor ketenaanpakken voor de materiaalstromen gips en cellenbeton. Voor deze twee laatste stromen
snijdt het mes aan twee kanten. Kansen voor meer hergebruik
van gips en cellenbeton en minstens zo belangrijk, met het
welslagen van ketenprojecten voor gips en cellenbeton wordt
een grote bedreiging van de grootste nu nog voor 99,9 % gerecyclede materiaalstroom puin afgewend. Ook voor matrassen
heeft BRBS Recycling geadviseerd een ketenproject te starten.
Enerzijds om een zeer zichtbare productstroom meer en beter te
recyclen en anderzijds vanuit milieu- en veiligheidsoverwegingen
andere stromen recyclebaar te houden.

Overheidsbeleid
Al meer dan 35 jaar werpt BRBS Recycling zich op als misschien
wel de grootste pleitbezorger voor wet- en regelgeving, die voor
de recyclingsector een gezond investeringsklimaat schept.
De enige manier om dit te realiseren is een intensieve samenwerking en uitwisseling van informatie tussen de overheid en de
praktijk van recycling. Is deze samenwerking goed dan inspireert
dit aangesloten leden van de vereniging in hoge mate om ter
zake zijnde informatie te leveren. De vertaling van de praktijk
naar noodzakelijk beleid en omgekeerd is een van de dagelijkse
activiteiten van de vereniging. Leden hebben zich ook het afgelopen jaar niet onbetuigd gelaten, waardoor BRBS Recycling
duidelijke visies heeft kunnen opstellen en opbouwende en
gewaardeerde zienswijzen kunnen inbrengen. In het jaar 2016
zijn op een paar voor de recyclingsector belangrijke en stevige
beleidsdocumenten ingesproken zoals de Omgevingswet, het
Landelijk Afvalbeheerplan 3, de Guidance on the definition and
classification of waste en de Wijziging Regeling Besluit bodemkwaliteit. Daarnaast vertegenwoordigde BRBS Recycling met
enkele leden de recyclingsector in de werkgroep voor exportheffing van de afvalstoffenbelasting, die begin 2017 rapport aan de
2e Kamer zal uitbrengen.

Lokaal beleid en handhaving
Lokaalbeleid kon door tussenkomst van BRBS Recycling worden
beïnvloed met als resultaat direct voordeel voor individuele
leden, zoals onder meer in de gemeenten Amsterdam, Deventer,
Groningen en Arnhem en in de provincie Gelderland.
Veel staat of valt met goede handhaving, een belangrijke hoeksteen van het milieubeleid. Zonder deze hoeksteen zakt het
goedbedoelde samenstel van wet- en regelgeving ineen. BRBS
Recycling zoekt daarom met enige regelmaat de dialoog met
verantwoordelijke lokale overheden en omgevingsdiensten.
Hierbij probeert ze het inzicht te geven dat de georganiseerde
recyclingsector en overheid precies hetzelfde doel nastreven en
maar al te graag de rotte appels uit de mand willen. Illegaal opererende bedrijven zijn de goed presterende recyclingbedrijven
een doorn in het oog en concurreren op oneigenlijke gronden.
Daarnaast bezoedelen deze bedrijven het imago van de sector.
Het is echter aan de overheid de hiervoor samen met de sector
afgesproken wetten en regels te handhaven. Helaas stranden
deze signalen nogal eens in een taaie en stroperige wirwar van
administratieve rompslomp en onoverzichtelijk procedures. In
diverse situaties worden zaken zelfs ontkend, wordt het overleg
ontweken en verzanden Wob-verzoeken. Samenwerking met de
sector van recyclingbedrijven lijkt niet altijd in het vocabulaire
van overheden voor te komen. Jammer, want daarmee wordt
besturen van overheden veel zinvolle en praktische informatie
onthouden om beter hun taak als handhaver en ook beleidsmaker te kunnen uitoefenen.

Europa

De vereniging

Voor recyclingbedrijven in Nederland is Europa van het grootste
belang om op termijn mee te kunnen blijven doen. Reden voor
BRBS Recycling om in samenwerking met de FIR te investeren
de vaak lange termijn ontwikkelingen, die op Europeesniveau
plaatsvinden. Op termijn zullen in deze ontwikkelingen namelijk
rechtstreeks van invloed zijn op de recyclingbedrijven.
Een specifiek onderwerp is de nadere duiding van gevaarseigenschappen in verband met de Eural. Met deze gevaarseigenschappen wordt bepaald of er al of niet sprake is van gevaarlijk
afval. Met name rondom ecotoxiciteit hebben zich veel discussies
afgespeeld. De FIR heeft er aan bij gedragen dat er praktische
oplossingen mogelijk zijn die goed aansluiten bij de bestaande
Nederlandse praktijk.

BRBS Recycling als vereniging doet het goed en leeft
als nooit tevoren. Veel leden zijn binnen de vereniging
actief hetgeen een voorwaarde is om als belangenbehartiger
succes te hebben en de markt beetje bij beetje bij te sturen naar
meer en betere recycling in Nederland als ook in Europa.
Op strategisch gebied heeft BRBS Recycling zich afgelopen jaar
versterkt met het Recycling Forum waarin zes experts hebben
plaatsgenomen. Het Recycling Forum vervult binnen de vereniging een klankbordfunctie en adviseert gevraagd en ongevraagd
op strategisch en beleidsmatig gebied, waarmee het ook een
bijdrage levert aan het publieke debat. Het Recycling Forum
vergroot binnen de vereniging de voor een branchevereniging
onontbeerlijke kennis van het maatschappelijk krachtenveld. Met
deelnemers als Marieke van der Werf, Jan Paul van Soest, Menno
Knip, Ernst Worrell, Jan Storm en Ger de Jong is het Recycling
Forum breed van opzet en garandeert daarmee dat alle aspecten uit dat krachtenveld in de discussie aan bod komen. Allen
personen, die binnen hun vakgebied expert zijn op thema’s als
duurzaamheid, circulaire economie en recycling.

Binnen de productnormalisatie binnen NEN en CEN heeft de
recyclingsector in 2016 haar positie verder versterkt.
BRBS Recycling is voorzitter en penvoerder van de werkgroep
voor herziening samenstellingsproef voor recyclinggranulaat. De
Nederlandse inbreng is gericht op herstel van de Nederlandse in
de praktijk goed uitvoerbare proef. In 2016 zijn hiervoor goede
vorderingen gemaakt.
Ten aanzien van de te ontwikkelen Europees geharmoniseerde
uitloogtesten voor granulaten is in 2016 onder toeziend oog van
BRBS Recycling besloten tot een compromis tussen de Nederlandse kolomproef en de Duitse methodiek. Voor Nederlandse
brekerbedrijven is dit een positief resultaat, omdat hiermee de in
jaren opgebouwde datahistorie gebruikt kan blijven worden en
bedrijven hiermee voor de komende nieuwe Europese uitloogtest een vliegende start kunnen maken. De Europese uitloogtest
zal betrekkelijk eenvoudig door Nederlandse brekerbedrijven
geadapteerd kunnen worden en is daarbij ook sneller dan de
huidige kolomproef.
Bovenstaande toont aan dat de investeringen, die leden van
BRBS Recycling via hun lidmaatschap van
de vereniging doen, zich ook in
Europees verband laat uitbetalen.

Nieuwe overlegstructuur
In beweging zijn betekent voor een vereniging ook de juiste
informatievoorziening met de juiste middelen voor en naar leden
en de markt. In 2016 is de overlegstructuur van de vereniging
verbeterd en nog sterker op de inhoud gericht. Daarom is één
Algemene Ledenvergadering geschrapt en is het zogenaamde
Centraal Overleg in juni met de diverse parallelsessies verder
uitgebreid. Een wijziging die door leden en donateurs wordt
gewaardeerd, maar ook door stakeholders, die als experts hiervoor worden uitgenodigd. Sprekers vanuit ILT, Inspectie SZW
en RWS Leefomgeving en andere experts wilden graag leden
over actuele zaken informeren en of met hen de rechtstreekse
discussie aan gaan. Thema’s die passeerden liepen uiteen van de
problematiek rondom de EVOA-beschikkingen in het afgelopen
jaar, CE-markering, CO2 prestatieladder, het nieuwe LAP3 tot het
Betonakkoord, aanbesteden en zaken als de oververhitte afvalhoutmarkt en hoe Vlaanderen/OVAM hiermee omging en
gaat.
In de regio-overleggen is meer ruimte gecreëerd
voor donateurs, waarmee een verbeterde interactie
opgang komt tussen recyclingbedrijven en hun toeleveranciers.
Het steeds succesvollere Recycling Symposium mag
zich in een steeds groter publiek verheugen, waarbij dit jaar, hoe kan het ook anders, de Circulaire
Economie het centrale thema was, maar gericht op
de praktijk, met als professionele gespreksleider
Simone van Trier. Tot slot presenteerden studenten
slimme recyclinginnovaties, waarna een hartverwarmende uitreiking van de Recycling Award aan
de studentengroep van de Technische Universiteit
Delft en Universiteit Leiden voor hun ‘Van afval
naar grondstof, een keten met gedeelde verantwoordelijkheden’. De Award voor studenten gaf
een nieuwe impuls aan de Recycling Award en zal
in 2017 zeker weer op de rol staan.

Gezamenlijk doorgaan op de ingeslagen weg

2017
De wereld heeft het op veel fronten hard te verduren. De mens,
het milieu, de aarde. Het Europees vluchtelingenprobleem, de
klimaatproblematiek, politieke instabiliteit ook in westerse
landen. De Brexit en onwennig en nog moeilijk kunnen omgaan
de nieuwe Amerikaanse president.
Daaroverheen komt nog een lichte rimpeling als de binnenkort
te houden verkiezingen. Voor het nieuwe kabinet zal milieu,
afval en recycling een issue zijn, maar hoe groot, welke hoofdaandachtspunten en in hoeverre het beleid van het huidige
kabinet wordt voortgezet is ongewis.
In het totale wereldbeeld een nietig issue, maar voor de recyclingsector van het grootste belang. Daarbij moet gezegd dat
een goed presterende recyclingindustrie weldegelijk direct en
indirect een positieve impact heeft op ook de grotere nationale en internationale problemen zoals werkgelegenheid en
grondstoffenzekerheid, klimaatverandering en de mede hieruit voortvloeiende vluchtelingenproblematiek. Daarom is het
noodzakelijk en gewenst dat de sector van recyclingbedrijven
zich sterk blijft focussen op haar toegevoegde waarde in een
toekomstige duurzame economie om letterlijk en figuurlijk het
beste uit het afval te halen.
BRBS Recycling voelt zich hiervoor medeverantwoordelijk en
zal de ingezette transitie naar een Circulaire Economie blijvend
ondersteunen, evenals dat zij als een van de partners van het
Convenant Meer en Beter Recyclen mede zal zorg dragen om de
algehele VANG-doelstelling conform afspraak te halen. In de visie
van BRBS Recycling is deze VANG-doelstelling in 2022 haalbaar.
De door het CBS voorspelde positieve vooruitzichten met een
Nederlandse economische groei van 1,7 procent in 2017 en
gemiddeld 1,8 procent per jaar in de periode 2018-2021 komen
hierbij goed van pas en bieden extra versnellingskansen voor
de genoemde transitie, die met beide handen moet worden
aangepakt.

In het jaar 2017, dat al even onderweg is, staan diverse voor
leden en de sector van recyclingbedrijven belangrijke activiteiten van BRBS Recycling op de rol.
De uitnodiging aan staatssecretaris Sharon Dijksma eind
2016 zal op 10 april 2017 verzilverd worden met een werkbezoek van de staatssecretaris aan de sector, waarbij de
gedeelde belangen worden onderstreept en noodzakelijke
beleidswijzigingen besproken om de doelstellingen uit het
VANG-beleid gerealiseerd te kunnen realiseren.
In het jaar 2017 zal BRBS Recycling de ontwikkeling ingang
zetten voor een op de BRL 2506 gebaseerd digitaal ondersteuningsmodule voor brekerbedrijven.
In het kader van het Betonakkoord zal BRBS Recycling haar
praktisch inbreng blijven leveren en met name het gebruik
van recyclinggranulaat in beton verhogen mede door slimme
innovaties bij brekerbedrijven. Er zullen projecten worden uitgevoerd ten behoeve van het verlagen van het betonaandeel
in recyclinggranulaat voor de GWW-sector, maar met behoud
van de civieltechnische eigenschappen, waarmee meer zuivere
betonpuin wordt vrijgespeeld voor de toenemende vraag naar
betongranulaat door de betonindustrie. Waar nodig worden
opdrachtgever aangespoord op verspilling van hoogwaardige
grondstoffen zoals onder meer de toepassing van 100 procent
betongranulaat in funderingslagen.
Volgens de recyclingindustrie is het uitgesloten dat ‘alles bij het
oude blijft’. BRBS Recycling zal als convenantpartner Meer en
Beter Recyclen haar verantwoordelijkheid nemen en als initiator
sturen op een gezamenlijk gedragen visie ten behoeve van een
Next Level Afval- en Recyclingindustrie. Een gedeelde ambitie
van de individuele deelsectoren uit de afval- en recyclingindustrie
zullen tot waardevolle invulling gaan komen.
Maatregelen ten behoeve van meer en hoogwaardig hergebruik
van secundaire grondstoffen zoals onder meer verbrandingsverboden, verbrandingsbelasting en Maatschappelijk Verantwoord
Inkoop worden door BRBS Recycling gezien als belangrijke verduurzamingsmaatregelen en beargumenteerd ondersteund.
Er zal in 2017 de nodige energie gestopt worden in de te ontwikkelen transitieagenda’s uit het door BRBS Recycling ondertekende Grondstoffenakkoord, waarbij voor de recyclingindustrie
in de meeste agenda’s een rol is weggelegd.
Voor dakafval, afvalhout, ballastgrind en zo mogelijk gips en
cellenbeton zal de vereniging zich veelal als trekker inzetten voor
betere en hoogwaardiger recyclingopties, verankert in nationale
wet- en regelgeving.
Dit als greep uit de activiteiten van de vereniging BRBS Recycling in het komende jaar 2017, gestuurd door leden die een
betere toekomst voor ogen hebben voor een recyclingindustrie
als onmisbaar en waardevol onderdeel van een duurzame maatschappij.
Daarnaast blijft een ongeschreven regel binnen BRBS Recycling
die leden bindt…

- Savoir vivre Ook dat is de eerder geciteerde Camille Oostwegel niet vreemd
om tot resultaten te komen.
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