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Den Haag pakt plastic soep aan
9 februari 2022 - De Haagse gemeenteraad stemde woensdag in met het
voorstel van de Partij voor de Dieren om de toenemende plasticvervuiling aan
te pakken. Met aanname van dit voorstel gaat de gemeente zelf minder plastic
inkopen, gericht handhaven op zwerfvuil en meer inzamelpunten voor plastic
realiseren. Fractievoorzitter Robert Barker (PvdD): ‘Grachten, zeeën en de
natuur liggen vol plastic. Met dit besluit gaan we als Den Haag bijdragen aan
een oplossing voor het plasticprobleem.’
De Partij voor de Dieren is met meer dan 20 voorstellen gekomen om het
plasticprobleem aan te pakken die allemaal zijn aangenomen. De belangrijkste
boodschap is dat er minder plastic moet worden gebruikt; ook in de gemeentelijke
organisatie zelf. Zo heeft de gemeente nu besloten om de eigen catering plasticvrij te
maken. Ook gaat de gemeente inzetten op het hergebruiken van plastic om er
straatmeubilair, rioolbuizen of fietspaden van te maken. Barker (PvdD): ‘Het beste is
als er minder plastic wordt gemaakt, omdat het dan sowieso niet op straat belandt.
Als het toch is geproduceerd, is het belangrijk om deze eindige grondstof goed te
hergebruiken.’
Zwerfvuil aanpakken
Eén van de aangenomen voorstellen zorgt ervoor dat bedrijven als fastfoodketens,
tankstations en supermarkten verantwoordelijk worden gehouden voor verpakkingen
die op straat worden gegooid. Ze moeten ervoor zorgen dat er geen afval binnen 25
meter van hun gebouw ligt. Hierop zal meer worden gehandhaafd. Zo worden de
ondernemingen actief betrokken bij het schoonhouden van de stad. Bovendien zal
het stimulerend werken om het gebruik van wegwerpverpakkingen terug te dringen,
zo verwacht de Partij voor de Dieren. Robert Barker is blij dat er gerichter
gehandhaafd zal worden: ‘Het is heel gek als bedrijven hun verantwoordelijkheid niet
pakken en de straat vol met zwerfvuil achterlaten. Iedereen moet z’n eigen straatje
schoonvegen.’
Natuur vol plastic
Veel plastic komt in de natuur terecht waardoor vogels, vissen en andere dieren
verstrikt raken. Tientallen miljoenen tonnen plastic drijven al in de zee. Plastic
verteert nooit, maar breekt af tot microplastics, dat weer in ons eten en drinken
terecht komt. Nu deze gevolgen steeds duidelijker worden, was het volgens de Partij
voor de Dieren hoog tijd om maatregelen te nemen. Fractievoorzitter Robert Barker
(PvdD): ‘Een gigantische hoeveelheid plastic ligt in het water. We moeten samen
inzetten op vermindering van plasticgebruik, meer opruimen en het materiaal veel
beter te hergebruiken. Daarom is het mooi dat de gemeente ingezameld plastic gaat
gebruiken voor haar straatmeubilair.’

