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ü Aanwezigen waren erg enthousiast, de 

problematiek wordt als reëel ervaren

ü Aanwezigen waarderen de ketenaanpak 

ü Er werden veel ideeën uitgewisseld en 

ook onderlinge vervolgafspraken gemaakt

ü Veel aanwezigen zien de middag als een 

inventariserende stap en kijken uit naar 

een vervolg

Algemene indruk
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ü Landelijke ambitie: 100% circulaire 

kunststoffen in 2050

ü Rol Provincie Zuid-Holland: een 

verbindende factor zijn door 

ondersteuning te bieden aan de keten bij 

onderzoeken en pilots. 

ü Door het faciliteren van kennisuitwisseling 

en netwerkvorming 

ü Een hogere stap op de R-ladder is een 

grotere stap richting circulariteit

Inleiding



De keten in beeld



ü Meest voorkomende dilemma’s: logistieke 

problematiek, kwaliteitswaarborging, 

wetgeving en de scope

ü Oplossingen kunnen zijn: aanpassing 

wetgeving, vaste afspraken in de keten voor 

kosten/logistiek/design en meer 

samenwerkingen creëren
• Stadshub als oplossing voor logistiek
• Standaardisatie van de verpakking

Ronde 1 | Dilemma’s 
en oplossingen



Ronde 2 | Circulariteit jerrycans



ü Bewustwording is belangrijk om te 

creëren in de gehele keten, van de 

schoonmaakdienst tot aan de directeuren

ü Onderling denkt men met elkaar mee 

naar oplossingen

ü Een algemene definitie van wat een 

jerrycan is verschilt tussen de bedrijven, 

doel is om hier één definitie van te maken

Ronde 2 | Circulariteit 
jerrycans



ü Het is belangrijk om te beginnen met het 

strategische doel: plastic reduceren, niet 

met mogelijke oplossingen

ü Aanwezigen zetten graag 

samenwerkingen op om kennis te delen 

en tot een circulaire toekomst te komen

ü Kosten zijn een belangrijk onderdeel bij 

het opzetten van een mogelijke pilot 

Ronde 3 | 
Vervolgstappen



De keten ziet potentie in: 

ü Statiegeldsysteem: min. €1,00 per 

jerrycan

ü Ontwikkeling van een watermerk

ü Rol overheid – verduidelijken van de 

wetgeving

ü Belangrijk om MKB’s mee te nemen, i.v.m. 

kleinere stromen

ü Stadshub: bundelen van stromen

ü Verbod op het verbranden recyclebaar 

afval

ü Vormen van een coalitie, EU-project

Ronde 3 | 
Vervolgstappen 2.0



ü Naast jerrycans ligt er ook een grote markt voor 

flessen, deze stroom lijkt nog groter 

ü Aankomende subsidies: Kansen voor 

west: Nieuws (kansenvoorwest2.nl) (wordt eind 

april opgesteld), RVO: Subsidie Circulaire 

ketenprojecten (rvo.nl) (wordt in mei opgesteld), 

RINZ: Regionale Netwerken voor Innovatie Zuid-

Holland, subsidie - Provincie Zuid-Holland (wordt 

in juni opgesteld)

ü Alle aanwezigen willen graag betrokken blijven 

in een eventueel vervolg proces

Afsluiting 

https://www.kansenvoorwest2.nl/nl/
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/circulaire-ketenprojecten
https://www.zuid-holland.nl/online-regelen/subsidies/subsidies/regionale-netwerken-0/
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