Leiden, 23 februari 2017
Aan:

het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden
ter attentie van de wethouder voor Onderwijs, Sport en Duurzaamheid,
De heer P Dirkse
Stadhuis, Leiden

Betreft: Ecoglazen en milieuvriendelijke bekers

Naar aanleiding van de bespreking in de raadscommissie van 2 februari jongstleden van het besluit van het College van B&W van Leiden om ingaande 1 april 2017 het gebruik van eco-glazen met statiegeld bij evenementen
in te voeren wil de Leidse Milieuraad (hierna de ‘milieuraad’) het volgende onder uw aandacht brengen.
In het algemeen gesproken is er veel milieuwinst te bereiken door het gebruik van milieuvriendelijke glazen en
bekers. De milieuraad dringt er daarom bij u op aan hier bij voortduring systematisch aandacht aan te schenken
binnen de gemeente.
Onlangs heeft er in de Commissie Werk en Middelen een discussie plaatsgevonden over het gebruik van ecoglazen bij Werfpop. De milieuraad onderschrijft ten volle de inzet van het college om het afval en in het bijzonder
het ontstaan van zwerfvuil van evenementen te beperken. Uiteindelijk komt een niet onbelangrijk deel van het
zwerfvuil terecht in het milieu op het land en in de zee en oceanen, waar het in geval van sommige stoffen een
langdurige ontwrichting teweeg brengt.
De milieuraad heeft daarom met instemming kennisgenomen van het feit dat het college vooralsnog vasthoudt
aan zijn besluit, ook al stelt dat de organisatoren van Werfpop naar hun eigen zeggen voor grote organisatorische
en logistieke problemen. De milieuraad is ten principale van oordeel dat als de kosten die gepaard gaan met het
vermijden van afval en van zwerfafval door de organisatoren van een festival niet gedragen kunnen worden, een
dergelijk evenement niet behoort plaats te vinden. Het niet doorberekenen van de kosten van het vermijden van
dit afval komt immers neer op een verkapte subsidie aan het evenement ten laste van het milieu. Het is het niet
consequent doorberekenen van milieuschade in kosten en prijzen die nog steeds leidt tot een grote en voor een
belangrijk deel vermijdbare verslechtering van het milieu voor toekomstige generaties.
De milieuraad is voorts van mening dat strikte milieuregels tijdens openbare gelegenheden en evenementen van
groot belang is voor het consistent uitdragen van beleid dat gericht is op de bescherming van het milieu. Omdat
veel afhangt van het gedrag van personen is het belangrijk dat op een consequente manier opgetreden wordt.
Een uitzonderingspositie voor Werfpop doet veel afbreuk aan de andere inspanningen om afval en zwerfvuil te
beperken. Dit geldt niet alleen het handhaven van de regels voor andere evenementen en festivals, maar ook
voor acties om het publiek te bewegen het ontstaan van zwerfvuil in de openbare ruimte te voorkomen. In dit
licht bezien valt het te betreuren dat de gemeente zich gedwongen voelde om Werfpop een respijt van één jaar
te geven.
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Het is de milieuraad bekend dat er ook in het buitenland veel oplossingen in praktijk gebracht worden om het
ontstaan van afval en zwerfvuil bij evenementen tegen te gaan.
Het jaar uitstel dat Werfpop is gegund moet ruimschoots voldoende zijn om die oplossingen in Leiden toe te
passen. Indien die oplossingen niet worden gevonden, dan is dat spijtig voor Werfpop, maar verwacht de milieuraad van de gemeente dat het zijn besluit om in 2018 het gebruik van eco-glazen verplicht te stellen handhaaft.
Met vriendelijke groet

R. Boerée, voorzitter
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