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De NVPG heeft in 2017 een Beleidsplan opgesteld voor de periode van 2017 tot 2020. In het 
Beleidsplan zijn de doelstelling opgenomen met betrekking tot de activiteiten van de NVPG leden. 
Zoals gebruikelijk dient het Beleidsplan van de NVPG opnieuw voor een periode van 4 jaar te 
worden opgesteld. Tijdens de voorbereidingen voor het opstellen van een nieuw Beleidsplan 2021 
– 2025 is steeds meer duidelijk geworden dat sprake is van een essentiële wijziging in 
doelstelling. Dit vereist te kiezen voor een nieuwe koers met veel aandacht voor een duurzame 
leefomgeving. Prioriteiten op dat vlak zijn een klimaat neutrale circulaire samenleving en een 
verstandig gebruik van primaire en secundaire grondstoffen. 
 
Voorheen was het reinigen van verontreinigde grond gericht om te komen tot maximale 
reinigingsrendementen, waarbij tevens geen wijziging zou mogen optreden in de aard of definitie 
van de gereinigde afvalstof. Met andere woorden “grond blijft grond”. De beoordelingsrichtlijnen 
van het SIKB zijn volledig gericht op de handelingen voorafgaande aan de reiniging (voorwaarden 
voor samenstellen van reinigingsclusters e.d.), en veel minder in de kwaliteit en 
toepassingsmogelijkheden van het gereinigd product. Ditzelfde geldt ook voor het Landelijk 
Afvalbeheerplan (LAP). Het Afvalbeheerplan is volledig gericht op de verwerking van afvalstoffen 
conform een minimum verwerkingsstandaard.  
  
Onze bevindingen hebben ertoe geleid om deze ontwikkelingen in een breder verband te trekken. 
In de komende jaren moet invulling gegeven worden in het Transitiebeleid van de overheid, met 
het uiteindelijke doel om te komen tot een circulaire economie. Gelet op de ervaringen van de 
afgelopen jaren (bijvoorbeeld hergebruik van plastic) is dit een hele uitdaging voor de overheid, 
maar zeker ook een uitdaging voor het bedrijfsleven. Dit zal moeten leiden tot andere denkwijzen, 
maar ook tot wijzigingen in reiniging/opwerking van (minerale)afvalstoffen. Het Landelijk 
Afvalbeheerplan (LAP-3) zal niet meer worden gewijzigd en binnen 2 jaar worden vervangen door 
het Circulair Materialenplan (CMP). 
  
De NVPG is van mening dat wij, anticiperend op de ombuiging van het beleid, de krachten moeten 
bundelen en dat wij het verleden moeten gaan afsluiten. Daarom neemt de NVPG het initiatief om 
samen met de andere recyclingbranches een notitie op te stellen hoe wij de weg zien om van het 
huidige Afvalbeheerplan naar het Circulaire Bouwstoffenplan te komen. Ondanks dat sprake kan 
zijn (in de ogen van NVPG niet) van verschil in belangen is het een groot goed om de krachten te 
bundelen en om één geluid en een gezamenlijk standpunt kenbaar te maken bij de politiek en de 
beleidsmakers. Deze notitie zal gezamenlijk ingebracht moeten worden bij de start van de 
kabinetsformatie om als signaal van de branches om in een nieuw beleid vorm te krijgen.  
  
Wij zouden het op prijs stellen om met elkaar om tafel te gaan, met als doel om een doelgerichte 
en gedragen visie op te stellen. Van groot belang is dat wij met elkaar één signaal kunnen afgeven 
naar de politiek en de overheid. Met het nieuwe “Circulaire Materialenplan” als leidraad zou een 
nieuw samenspel moeten ontstaan tussen overheid, bedrijfsleven en de samenleving. Wij zijn 
benieuwd of de grond- en bouwstoffenbranches het initiatief van de NVPG willen steunen. Na 
ontvangst van de reacties van de branches zullen wij een “datumprikker” rondsturen.  
 
Mogelijk groeit er iets moois uit voor de “Groene” toekomst gericht op het behoud van onze aarde.  
 


