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Samenvatting
De rol van uw diensten bij het uitvoeren van Toezicht en Handhaven op het gebied van
recyclingactiviteiten in de Circulaire Economie wordt de komende jaren steeds belangrijker.
De leden van Vereniging Producentenverantwoordelijkheid Nederland (VPN) zijn
gezamenlijk verantwoordelijk voor (de wettelijk verplichte) recycling van de meest
belangrijke huishoudelijke materiaalstromen. Om de doelstellingen van de EU en van het
kabinet op het gebied van recyclingactiviteiten in de Circulaire Economie te behalen, is een
verdere samenwerking gewenst tussen de Omgevingsdiensten / RUD’s en de leden van VPN.
Hiermee wordt beoogd dat Toezicht en Handhaving wordt verbeterd en geoptimaliseerd,
zodat door het gezamenlijk bereiken van een beter recyclingresultaat, meer milieuwinst
wordt behaald.
Er is geen blauwdruk voorhanden. Het gaat om pilots en maatwerk, te baseren op
gezamenlijk te maken kwantitatieve en kwalitatieve risicoanalyses. In afstemming met het
Vakberaad Toezicht en Handhaven van uw diensten, is in de tweede helft van 2016 een
aantal gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van ODRU, RUD Utrecht, OD IJmond,
DCMR en ODRA. Aan de hand hiervan is een eerste uitwerking gegeven aan een gezamenlijk
te ontwikkelen agenda: TRACE – Toezicht Recycling Agenda Circulaire Economie.
Uw besturen wordt gevraagd ermee in te stemmen en te bevorderen dat uw diensten en
VPN gaan samenwerken aan TRACE. Het gaat dan om het opstellen van risicoanalyses, het
benoemen van verbeterpunten, het invullen van rollen en verantwoordelijkheden en het
samen organiseren van een infrastructuur voor kennisontwikkeling op het gebied van
toezicht, handhaven en recycling.
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Voor het verder opstellen van TRACE worden in juni 2017 door VPN en het Vakberaad
Toezicht en Handhaven een drietal bijeenkomsten met workshops georganiseerd. Deze
bijeenkomsten zijn bestemd voor de operationele toezichthouders van alle
Omgevingsdiensten en RUD’s. De ODRU heeft aangeboden deze bijeenkomsten te faciliteren
op het Provinciehuis in Utrecht.
De resultaten van deze bijeenkomsten worden ‘bestuurlijk vertaald’ – in een concept TRACE
– Toezicht Recycling Agenda Circulaire Economie. Deze conceptagenda wordt voorbereid in
samenspraak met een vertegenwoordiging van uw directies en in najaar 2017 gepresenteerd
tijdens een te organiseren landelijke bijeenkomst voor de besturen en directies van uw
diensten. U ontvangt hiervoor nog een aparte uitnodiging.

Leden van Producenten Verantwoordelijkheid Nederland

ARN

2

