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Zienswijze Regeling Single Use Plastics (SUPs)    
 

 

Geachte staatssecretaris,  

 

Onlangs publiceerde u de Regeling Single Use Plastics waarmee u een nieuwe vorm geeft 
aan het gebruik van- en de verantwoordelijkheid voor wegwerpplastic in Nederland. Graag 
geef ik mede namens LandschappenNL, de Unie van Bosgroepen en de Federatie Particulier 
Grondbezit hierbij onze reactie op deze concept regeling.  

 

Vanuit het principe dat de vervuiler betaalt juichen wij het toe dat u voornemens bent om 
producenten die deze verpakkingen op de markt brengen een vergoeding daarvoor te laten 
betalen. Het uitbreiden van de zogenaamde producentenverantwoordelijkheid zorgt ervoor 
dat daar waar grootschalig het verschil gemaakt kan worden, men een prikkel ervaart om 
andere keuzes te maken: de keuze om duurzamer te gaan verpakken. De mogelijkheden 
daartoe zijn er anno 2021, men moet het alleen nog gaan doen. Financiële systeemprikkels 
helpen daarbij.  

 

Als gezamenlijke terrein beherende organisaties (TBO’s) beheren wij zo’n 300.000 hectare 
buitengebied in Nederland. Gebieden waar we graag mensen van laten genieten, maar dat 
brengt ook gevolgen met zich mee. Zwerfafval is er daar één van, en dat blijft een groot 
probleem. Met een toenemende (en blijvende) drukte in de natuur zien we ook de 
hoeveelheid afval toenemen. Om een voorbeeld te geven: enkel in 1 van de 323 gebieden 
van Natuurmonumenten, de Kwade Hoek, is in een jaar tijd met 1000 vrijwilligersuren alleen 
al 5 ton aan afval verzameld.1 Als particuliere terrein beherende organisaties ervaren wij 
daarvan enkel de lasten. Van prullenbakken, tot grootschalige schoonmaakdagen en alles 
wat erbij komt kijken zoals u ook beschrijft in artikel 3.1: alle kosten komen op ons conto.  

 

In uw concept regeling geeft u vervolgens in artikel 3.2 aan voornemens te zijn 
overheidsorganisaties tegemoet te komen in deze kosten. Maar vervuilers houden zich niet 
aan dat onderscheid: zwerfafval ligt helaas net zozeer bij Staatsbosbeheer op de mat als bij 
Natuurmonumenten, LandschappenNL, of bij particuliere eigenaren. Daarbij geldt die 

 
1 Van juni 2020 tot mei 2021 is er gemeten 
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maatschappelijke verantwoordelijkheid van het verpakkende bedrijfsleven net zozeer richting 
de overheid, als jegens de rest van de maatschappij.  

 

Wij hopen dan ook dat u dit kunstmatige onderscheid wil opheffen, waarmee u meer recht 
doet aan de aard van deze Regeling, meer specifiek van de door u terecht uitgebreide 
producentenverantwoordelijkheid.  

 

 

Met vriendelijke groet mede namens, 

 

 

 
 

 

 
Teo Wams 

Directeur natuurbeheer Natuurmonumenten 


