
 

 

P E R S B E R I C H T 
 

Staatssecretaris Dijksma 10 april 2017 op bezoek bij BRBS Recycling 

Maandag 10 april 2017 was Staatssecretaris Sharon Dijksma op werkbezoek bij BRBS Recycling op 

de locatie van Renewi Van Vliet Contrans te Wateringen. Zij nam hier een kijkje bij de geavanceerde 

recyclinginstallatie om met eigen ogen te constateren dat beleid gericht op recycling leidt tot recycling-

businesscasussen, maar verdergaande recycling tot een deficit leidt.  

In de presentatie van Ton van der Giessen, voorzitter van BRBS Recycling, werd het de 

Staatssecretaris duidelijk dat voor verdergaande (’diepere’) recycling van bouw- en sloopafval en voor 

recycling van bedrijfsafval er een deficit ontstaat tussen recyclen en verbranden. Dijksma reageerde 

hierop dat zij begrijpt “dat hiervoor massa moet komen” en dat dit “met slimme regelgeving” 

gerealiseerd kan worden. ‘Deregulering’ en ‘kleine overheid’ dwingen tot minder maar wel efficiënt 

beleid. Deze regelgeving kan dan ook het best binnen “het eigen departement, waar je zelf overgaat” 

worden gerealiseerd, aldus de Staatssecretaris. BRBS Recycling sluit zich hier bij aan. Genoemd 

werd de indertijd zeer succesvolle combinatie van stortverboden en stortbelasting, waarbij de 

stortbelasting na verloop van tijd zijn werk had gedaan. 

Op Europees gebied prees Ton van der Giessen de Staatssecretaris voor haar inzet en de 

ondertekening van het North Sea Resources Roundabout. Het Besluit bodemkwaliteit en regelgeving 

met betrekking tot zeer zorgwekkende stoffen verdient Europees gezien een evenzo sterke 

ondersteuning vanuit het Ministerie van IenM. Wil de Nederlandse recyclingindustrie van inerte 

secundaire grondstoffen Europees breed overeind kunnen blijven, zijn hier extra middelen voor nodig, 

begreep de Staatssecretaris.  

Tot slot werd door Ton van der Giessen het VANG-beleid aangehaald als een directe stimulans voor 

de recyclingindustrie om te investeren. Deze mag dan ook niet ondergesneeuwd geraken in alle 

nieuwe initiatieven van het Grondstoffenakkoord en de vijf Transitieagenda’s. De Staatssecretaris 

begreep deze angst van de recyclingindustrie maar al te goed en gaf aan dat er wellicht partijen zijn 

die de doelen in 2030 en 2050, “die men zelf niet meer meemaakt”, veiliger vindt. Dijksma wil de 

bestaande afspraken inzake het VANG-beleid respecteren en zag ook geen reden om hier vanaf te 

wijken. 

Marc van Buijtene, directeur Renewi Van Vliet Contrans, hield vervolgens een presentatie over de 

sorteer- en brekerinstallatie, de recycling van substraatafval uit de kassenteelt en de 

composteerinstallatie. Tevens gaf hij aan dat de vergistingsinstallatie met productie van biogas als 

volgende stap in het composteringsproces er gaat komen. Als ander innovatief project van Renewi 

Van Vliet Contrans toonde Marc van Buijtene een kartonnen doos geproduceerd uit vezels van 

tomatenplanten. 

In een korte rondgang werd een bezoek gebracht aan de nieuwe sorteerinstallatie van Renewi Van 

Vliet Contrans, de brekerinstallatie en kon de Staatssecretaris met eigen ogen aanschouwen hoe een 

enorme berg zuivere betongranulaat klaar lag om toegepast te worden in beton. Een voorbeeld van 

circulaire economie in optima forma. 

 

Naschrift voor de pers: 

Nadere informatie is te verkrijgen bij het secretariaat van BRBS Recycling 0418-684878 en bij Max de 

Vries 06-51406175 of Peter Broere 06-51800413. 

 


