PERSBERICHT
Minister Verhagen en staatssecretaris Atsma sluiten Green Deal Recycling
met BRBS Recycling
BRBS Recycling behartigt de belangen van de belangrijkste recyclingbedrijven in Nederland.
Vandaag 3 oktober is de Green Deal Recycling ondertekend door Minister Maxime Verhagen
van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I), staatssecretaris
Atsma van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en Jan Schuttenbeld voorzitter van BRBS
Recycling. In deze Green Deal zijn innovatieve, duurzame en energiebesparende ideeën van
individuele leden van BRBS Recycling opgenomen en afspraken met de sector als geheel. De
minister en staatssecretaris zien het grote economische belang van de recyclingsector en de te
behalen milieudoelstelling.
Energieke steun vanuit het Ministerie van EL&I, waarmee IenM haar doelstellingen gaat halen
Het kabinet wil een Green Deal sluiten met de Nederlandse samenleving. Dat betekent dat het
Ministerie ‘aansprekende’ initiatieven steunt, daadwerkelijk met kennis en kunde. Maar ook wil men
partijen met elkaar in contact brengen (regiefunctie), willen de minister en staatssecretaris
belemmeringen wegnemen, bestaande instrumenten aanpassen et cetera. Het gaat om energie, maar
ook om duurzaam ondernemen en inkopen, mobiliteit, afval en de lokale klimaatagenda. De focus ligt
bij de Green Deal Recycling op duurzaamheid, energiebesparing en lokale energieopwekking.
Met de innovatieve initiatieven van de recyclingsector komen juist ook de doelstelling van het
ministerie van IenM uit de Afvalbrief van Atsma binnen handbereik.
Recyclingsector bewaakt en behoudt onze grondstoffen
De cases die in de Green Deal door BRBS Recycling zijn ingebracht leiden tot substantieel extra
energiebesparing en stimuleren decentrale energieopwekking.
Dankzij de recyclingsector wordt voorkomen, dat elk jaar vele miljarden kilo’s primaire grondstoffen
verloren gaan. In Nederland wordt al 80% van het afval gerecycled. Daarnaast worden door de
inspanningen van de recyclingsector jaarlijks enkele miljoenen tonnen CO2–emissie gereduceerd en
ruim 50 PJ energie bespaard. Intensievere recycling kan nog eens circa 4 Mton CO2 reductie
opleveren en rond de 75 PJ extra energie per jaar besparen. Hierdoor komen steeds minder
materialen en reststromen op de stort en in afvalverbrandingsovens terecht. En hebben onze kinderen
en kleinkinderen straks meer grondstoffen tot hun beschikking.
Voorbeeldprojecten zorgen voor meer werkgelegenheid
Het is niet verwonderlijk dat het Ministerie van EL&I zo enthousiast reageerde op de initiatieven die in
de Green Deal Recycling zijn opgenomen. De Green Deal zorgt namelijk ook voor extra
werkgelegenheid en bovendien kunnen de initiatieven als voorbeeld dienen voor meerdere projecten
in Nederland. Het Ministerie van EL&I is daar fervent voorstander van en het is tevens een
voorwaarde van deze Green Deal.
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