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Visiedocument thema afdeling Duurzaam, werkgroep Grondstoffen 

Dit document behandelt de visie rond Plastics vervuiling. 
 

Een visiedocument dient als algemeen strategisch kader van elke werkgroep binnen de Thema 

Afdeling Duurzame Ontwikkeling op haar duurzame taakveld: 

Onderwerpen werkgroep Grondstoffenschaarste:  

1.       “Inzameling, hergebruik kunststoffen” met werkgroeptrekker Peter de Ruijter; 

2.       “Hergebruik of Verbranding van huisvuil” met werkgroeptrekker Piet Klop; 

3.       “rare materials schaarste en duurzame energie” met werkgroeptrekker Paul Gubbens: 

4.       “Grondstoffengebruik met Bouwbesluit 2012” met werkgroeptrekker Remko Zuidema;  

5.       “Fosfaat hergebruik in kringloop” met werkgroeptrekker Joost Tersteeg; 

 

Doel van een visiedocument is aanscherping van standpunten binnen D66. Vanuit een visiedocument 

kunnen concrete resoluties, verkiezingsparagrafen, moties, artikelen, opinies en aanbevelingen 

worden ontwikkeld. 

 
Probleemstelling & issues 

Er zijn in Nederland vele programma’s die ervoor zorgen dat producten worden ingenomen. 
Dit kan zijn georganiseerd door locale/gemeentelijke of regionale overheid (bijv. Wecycle.nl 
eva), maar bijvoorbeeld ook door het bedrijfsleven (inname elektronische apparaten, 
printertoners, mobile telefoons etc..) 
 
Een categorie producten die op dit moment ernstige problemen veroorzaakt zijn de 
zogenaamde ‘single use’ plastics. Deze categorie plastics bevat allerlei producten zoals 
plastic tassen, allerlei denkbare verpakkingen van levensmiddelen, plastic 
borden/bekers/bestek, en plastics ingrediënten in zepen, tandpasta’s en schuurmiddelen 
(de zgn. Micro beads en micro pellets). 
 
Door onachtzaam gebruik (laten vallen, wegwaaien, achterlaten etc..) en onmacht (het 
spoelt door de gootsteen het mileu in) zijn deze plastics een belangrijke vervuilingsbron 
voor onze waterwegen, zeeën en oceanen en vormen een serieuze bedreiging voor onze 
voedsel keten en de humane gezondheid. 
 

Studie naar oorzaken & mogelijke oplossingsrichtingen 

• Literatuur / rapporten 
o Voor deze visie is de volgende literatuur geraadpleegd: 
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• Experts raadplegen 
o Dr. Hans van Weenen 
o H.A. Leslie (Institute for Environmental Studies, VU University)  
o M.D. van der Meulen (Deltares) 

 
Achtergrond / Oorzaken: 
Algemeen 
 

- In het algemeen meer onderzoek naar de aanwezigheid, hoeveelheid en 
verspreiding van plastic, dan onderzoek naar hoe introductie en verspreiding ervan 
te voorkomen. 

- On 26 September 2011, a group of nearly 30 experts from science, the plastics 
industry, consultancies, government and non-governmental organisations from the 
Netherlands, the UK and Belgium met in Utrecht to discuss aspects of the 
microplastic issue brought up in this report (bron 2: blz 63) 

- From the group discussions the recommendation emerged that marine microplastic 
reduction measures should be initiated without delay. The question arose as to how 
much knowledge do we need before we starting an action and implementing a 
measure? Not waiting until full scientific evidence becomes available and a future 
consensus is reached regarding the degree of harm to the public or the environment 
is in line with the precautionary principle as well as with the ambitions of the 
participants to prevent microplastic in the marine environment. (bron 2: blz. 64) 

- Ruime consensus onder stakeholders niet te wachten tot wetenschap alles heeft 
onderzocht. Huidige kennis geeft ‘genoeg’ inzicht in de complexiteit in vermoede, 
maar ook daadwerkelijk geconstateerde, negatieve effecten van plastic vervuiling op 
ecosystemen en het menselijk welzijn. 

 
Plastics / Eigenschappen 

- WW productie van plastics is tussen 1950 en 2010 toegenomen van 1,5 mln. ton 
naar 250 mln. ton (waarvan plm. 60 mln. ton in EU. Gezien de WW groei van de 
bevolking is de verwachting dat de productie verder toeneemt (bron 1: blz. 6) 
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- Plastics onder te verdelen in 7 basis groepen: (1) PET, (2) HDPE, (3) PVC, (4) 
LDPE, (5) Polypropyleen, (6) (E)PS, en (7) Other (incl. Nano-plastics en Bioplastics)  
(bron: plasticsoupfoundation.org/soorten-plastic/) 

- Samen met tienduizenden hulpstoffen (zoals weekmakers, pigmenten, antistatica, 
antioxidanten en vlamvertragers) is er een zeer grote diversiteit in plastics (bron 1: 
blz. 7) 

- Bouwstenen van plastics (zgn. Monomeren (en veelvouden) en additieven kunnen 
‘weglekken’ of migreren uit het plastic (bron 1: blz. 7) 

- Naar product ontwerp grove onderverdeling naar: microplastics, microbeads (als 
schuurmiddel in scrubbers, zepen, reinigers en tandpasta’s), micro pellets 
(industriele schuurmiddelen) en nano-plastics (sterk verbeterde kunststof 
eigenschappen) (bron 1: blz. 13) 

- Microbeads geïntroduceerd als vervangend schuurmiddel van puimsteen, 
grofgemalen havermout, maalsel van doppen van amandelen of walnoten (bron 1: 
blz. 14) 

- Bio-based plastics dienen niet verward te worden met bio-degradable (bron 1: blz. 
45) 

- Meeste plastics zijn non bio-degradable / inert. (bron 1: blz. 6) 
- Plastics onderhevig aan degradatie, resulterend in steeds kleinere (inerte) 

korrelgrootte. (bron 1: blz. 6) 
- Vervanging van natuurlijke schuurmiddelen in gezichtsreinigers door micro-beads is 

een omvangrijke (negatieve) verandering in het potentieel van micro-
plasticvervuiling van de oceanen. (bron 1.l: blz. 14) 

- POP’s: Persistent Organic Pollutants are organic compounds that are resistant to 
environmental degradation through chemical, biological, and photolytic processes. 
Because of this, they have been observed to persist in the environment, to be 
capable of long-range transport, bioaccumulate in human and animal tissue, 
biomagnify in food chains and to have potential significant impacts on human health 
and the environment. (bron 2.aa)  

-  
 

Effecten 
- 3 typen effecten: (1) als gevolg van materiaal eigenschappen plastics (i.e. licht en 

inert voor degradatie), (2) effecten door het verblijf in marine ecosysteem, en (3) 
effecten op het marine ecosysteem (bron 1.j: blz .13) 

- Nog relatief weinig onderzoek naar toxiciteit van plastics in marine ecosysteem 
vanwege (bron 2: blz. 5). Toxiciteit wordt onderscheiden naar twee typen: 

o Partikel toxiciteit: is afhankelijk van grootte en vorm  
o Chemische toxiciteit: enorme diversiteit aan soorten plastics, additieven en 

ecosystemen, enorme diversiteit in ‘uptake’ routes en accumulatie patronen 
bij een enorme diversiteit aan marine leven 

 
Onderzoek 

- Onderzoeksvelden (bron 2: hfst 4 / 5) 
1. Microplastics concentraties geobserveerd in zeewater monsters 

� Sinds begin jaren ’70 eerste publicaties over plastics vervuiling in zee 
(bron 1.a-e: blz.6) 

� Sinds 1975 eerste publicatie in Nederland (bron 1.f: blz.6) 
� Sinds jaren ’70 incidentele onderzoeken naar mate van vervuiling. Trend 

is een grote toename van de hoeveelheid aangetroffen plastics (350 % in 
10 jaar; bron 1.k: blz. 18), maar ook een afname in de korrel grootte van 
de aangetroffen plastics. In de jaren negentig was de gemiddelde 
deeltjes grootte 10.66 ± 1.60 mm vergeleken met 5.05 ± 0.35 in de jaren 
2000 (bron 1.i: blz. 19) 

� In de Noordzee 2 concentratie zones voor plastic afval op de zeebodem: 
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ten westen van Denemarken en voor de kust van de UK. (bron 1.h.: blz. 
20) 

� Andere bronnen: bron 2.a-h 
2. Microplastics concentraties geobserveerd in rivieren 

� Andere bronnen: bron 2.i en 2.j 
3. Microplastics concentraties geobserveerd op stranden en marine sedimenten 

� Andere bronnen: bron 2.a, 2.k-m 
4. Microplastics concentraties geobserveerd in marine organismen (natuurlijke 

omgeving) 
� Andere bronnen: bron 2.n-p 

5. Microplastics concentraties geobserveerd in marine organismen 
(laboratorium) 
� Andere bronnen: bron 2.o, 2,q-s 

6. Geobserveerde biologische effecten van microplastics blootstelling in marine 
organismen 
� Andere bronnen: bron 2.t, 2.u 

7. Geobserveerde biologische effecten van microplastics blootstelling in 
zoogdieren/mensen 
� Andere bronnen: bron 2.v-z 
� These studies issue a warning that when the size of the microparticle 

approaches the range below approximately a quarter of a mm, adverse 
effects may start to emerge due to particle interactions with cells and 
tissues, particle uptake in endosomes, lysosomes, the lymph and 
circulatory systems and the lungs. (bron 2: blz. 42) 

8. Chemische toxiciteit effecten als gevolg van blootstelling aan microplastics 
� Toxiciteit van microplastics potentieel veroorzaakt door het lekken van 

additieven, en geassocieerde POP’s en monomeren. (bron 2: blz. 43). 
Alhoewel onderzoek nog niet gepubliceerd is (o.a. Neal et. Al. 2010) 
wordt sterk vermoed dat de van sorptie (ab- of adsorptie) van POP’s  in 
microplastics  een belangrijke reden is voor de aangetroffen verhoogde 
niveaus van bekende toxische stoffen (PCDD’s, PCB’s, PCDF’s) in 
albatrossen (bron 2.aa)  en andere zeevogels (bron 2.bb-ff).  

� Het eerste onderzoek dat plastic (polystyrene) degradatie aantoont in 
gevaarlijke monomeren op lage temperaturen is recent gepubliceerd 
(bron 2.gg, blz. 43). Polystyrene (PS) degradeert op 30°C tot het styrene 
monomer, 2,4-diphenyl-1-butene (styrene dimer) and 2,4,6- triphenyl-1-
hexene (styrene trimer). Dit monomeer is bekend in menselijke 
toxicology, oorzaak van acute en chronische effecten op o.m. het 
centrale zenuwsysteem (bron 2.hh, blz. 44) 

� There is already quite an extensive body of literature on the toxic effects 
of many types of additives, monomers and other auxiliary substances 
associated with plastic polymers (especially phthalates, brominated flame 
retardants, BPA, metals) on biological systems. (bron 2: blz. 44) 

9. Persistente Organische Vervuiling en Microplastics – opname studies 
� Interest in the toxicity of POPs and other environmental contaminants 

has led to investigations of the interactions between chemicals in the 
environment and microplastics. Several studies have identified POPs in 
plastic fragments and pellets collected from the field (e.g. Carpenter 
1972; Carpenter & Smith 1972; Endo et al. 2005; Mato et al. 2001; Rios 
et al. 2007). The more hydrophobic chemicals, in particular, have an 
affinity for plastic polymers orders of magnitude higher than their affinity 
for the aqueous phase (Mato et al. 2001; Takada 2006; Teuten et al. 
2007). This was demonstrated in Prof. Takada’s Pellet Watch programme 
in Japan (Ogata et al. 2009; Takada 2006), where the partitioning 
coefficient for plastic pellets found on beaches (which are in fact 
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equilibrating with the air phase when they are on dry parts of the beach) 
contain PCB and pesticide concentrations six orders of magnitude higher 
than are commonly detected in seawater, or air for that matter 
(www.pelletwatch.org). (bron 2: blz. 46) 

 
 
Oplossingsrichtingen: 
 

Productverantwoordelijkheid biedt veel aanknopingspunten richting de Industrie. Deze 
verantwoordelijkheid moet resulteren in het toepassen van het voorzorgprincipe. Dat 
betekent het voorkomen van de introductie van plasticproducten en -additieven die kunnen 
leiden tot verontreiniging van de zee met plasticafval, -fragmenten en -deeltjes, en hun 
toxische en persistente hulpstoffen. Het betekent ook het ontwikkelen en toepassen van 
biologisch afbreekbare materialen. En het nemen van verantwoordelijkheid door de 
gescheiden inzameling en de terugname van het gebruikte product voor eigen hergebruik of 
recycling. Pilot-projecten met “koplopers” uit de handel en industrie kunnen een 
voorbeeldfunctie hebben voor andere partijen in de keten. 
 
Doel: 
Voorkomen dient te worden dat plastics als vervuilend element in de biosfeer terecht 
komen. 
 
Uitgangspunten 

- Introductie Product Verantwoordelijkheid van de plastics industrie op drie niveaus: 
 

1. MATERIAAL-niveau 
2. PRODUCT-niveau 
3. PROCESS-niveau  

 
- Toepassen Voorzichtigheids- of voorzorgprincipe: het voorkomen de introductie van 

plasticproducten en hun additieven die kunnen leiden tot verontreiniging van de zee 
met plastics en met hun toxische persistente hulpstoffen (bron 1: blz. 45).  

 
Wat zijn de redenen voor plastics vervuiling waterwegen? 

- slecht ‘product’ ontwerp 
- slecht ‘materiaal’ ontwerp 
- onachtzaamheid in gebruik, bijvoorbeeld verwaaiing, laten vallen, onoplettendheid 

(verpakkingen, tassen) 
- express vervuiling (verpakkingen, tassen) 
- onmacht (micro beads / micro pellets) 

 
Oplossingsrichtingen: 
Omdat onachtzaamheid en onmacht een rol spelen bij de vervuiling door plastics is alleen 
aandacht voor het ‘sluiten’ van de ketens niet voldoende om plastics vervuiling te 
voorkoment. Andere strategieën: 
 
MATERIAAL-niveau: Ontwikkelen bio degradable/compostable plastics OF substitueer 
plastics en additieven door bio degradable alternatief 
 
PRODUCT-niveau: Ontwerp van producten zodat de kans op vervuiling wordt 
geminimaliseerd, door voorkomen van plastic onderdelen OF plastic onderdelen die niet 
van de verpakking afvallen 
 
PROCESS-niveau: Design van gesloten grondstof ketens: (C2C) voorkomen ‘vervuiling’ 
natuurlijke omgeving vanuit mens gemaakte omgeving. Oplossingen zijn afhankelijk van 
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verschijningsvorm van plastics in producten. 
 
Voorbeelden: 
 

- plastic tassen: SUBSTITUTIE door biodegradable alternatief / REDUCE door verbod 
op uitgifte van plastic tassen 

- verpakkingen van vers producten: SUBSTITUTIE door biodegradable alternatief / 
REDUCE gebruik van single item verpakking te verbieden/ontmoedigen 

- verbeter product ontwerp zodat er geen onderdelen af kunnen vallen en verwaaien 
- micro beads / micro pellets: SUBSTITUTIE door biodegradable alternatief 

(puimsteen, grofgemalen havermout, maalsel van doppen van amandelen of 
walnoten),  / REDUCE door verbod op gebruik van micro beads / micro pellets 

 

Politieke afwegingen en visie op rollen: wie doet wat en hoe 

• Het private domein: het individu 
Educatie en bewustzijn blijven belangrijk maar zijn niet voldoende om vervuiling te 
voorkomen, vanwege de productkenmerken (single use, licht gewicht, ingrediënt) en 
geschetste redenen van vervuiling ‘onachtzaamheid’ en ‘onmacht’. 
 

• Het publieke domein: mensen onderling 
Verboden van het gebruik van plastic tassen is wijdverbreid in de wereld, zowel in de 
eerste, tweede als ontwikkelende landen. 
 

• Het politieke domein: burger en staat 
a) Voorlichting: maar de vraag dient gesteld te worden: waarom gebruiken we plastics 

die in grote hoeveelheden (want dat zijn het) toxisch voor milieu en mens zijn. (1,5 
naar 250 mln ton tussen 1950 en 2010) 

b) Stimulans substitutie 
c) Verbieden introductie van een bepaalde grondstof indien ketens niet gesloten zijn 
d) Fiscaal belasten van ‘vervuiling’ of slecht materiaal gebruik / materiaal tax? 

 

• Het commerciële domein: klant en markt 
a) Nemen van grondstof verantwoordelijkheid: Ontwikkelen bio degradable producten 

of natuurlijke substituten (tegengaan inertie en toxiciteit) 
b) Nemen productverantwoordelijkheid (i.e. tasjes geven uit klant vriendelijkheid maar 

zich ook afvragen wat dit betekent voor vervuiling van natuurlijke omgeving) 
c) Supply chain ontwerp INCLUSIEF afvalverwerking / inname / recycling OF uitgaan 

van afbraak in natuurlijke omgeving 

 

Voorgestelde beleidsmaatregelen 

Overheidsinterventie(s): Lokaal Provinciaal 
 

Nationaal 
 

Europees 
 

Mondiaal 
1. Wet- en regelgeving 

2. Fiscaliteit 

3. Voorlichting 

4. Overheidstaken/projecten 

5. Overige 

 

Stappen ontwikkeling visiedocument: 
1. Startdocument 

a. Taakverdeling + contactpersonen 
b. Concept inhoudsopgave 
c. Planning 
d. Voorgestelde concrete acties met visie document 
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2. Concept visie document 
3. Definitief visie document 
4. Concrete acties met visie document 


