
 
 
 

 
 
Aan het College van Burgemeester en Wethouders 
Coolsingel 40 
3011 AD Rotterdam 
 
Schriftelijke vragen: Maak de Rotterdamse markten circulair 
 
Rotterdam, 17 november 2020 
 
Geacht college, 
 
Plastic zwerfafval; het is een probleem dat al lang opgelost had kunnen worden. Plastic 
zakken op onze warenmarkten bijvoorbeeld. Ondanks dat eind 2019 een aanvalsplan 
plasticafval voor warenmarkten is gemaakt zien wij nog steeds aanzienlijke plasticoverlast in 
de wijken. Dat is jammer, want de markt speelt een belangrijke rol in de wijken.  
Markten zijn een essentieel alternatief voor velen met een kleine beurs. De Rotterdamse 
warenmarkten verkopen veel lokale producten of restpartijen en zorgen zo voor een kleinere 
milieuvoetafdruk. Het moet toch mogelijk zijn om het negatieve bijeffect van plastic 
zwerfafval rondom markten aan te pakken.  
 
Het probleem van het plastic zwerfafval van de markten rijkt verder dan de omliggende 
wijken. Een deel van het plastic komt via rivieren en wind in de zee. Daar hebben de plastics 
een groot effect. Het plastic verbrokkelt in zee tot heel kleine deeltjes (microplastics). Zo 
ontstaat de plastic soep. Die microplastics worden opgenomen in het weefsel van mosselen en 
vis, en belanden zo via de voedselketen op ons eigen bord.1 De vis die u in 2030 op de markt 
koopt, kan zo het plastic zakje van de Rotterdamse markt van 2020 in de maag hebben. Dát 
is niet de circulariteit die wij graag zien.  
 
In maart 2019 agendeerde GroenLinks daarom een actualiteitendebat over het zwerfafval van 
de Rotterdamse warenmarkten. Wethouders Kathman en Wijbenga onderkenden de 
problemen. De wethouder buitenruimte sprak de wens uit tot een circulaire markt en zou 
goed en stevig in overleg te gaan met de ondernemers.  
 
Afgaande op berichten van omwonenden is het zwerfaval echter nauwelijks teruggedrongen. 
De stappen die worden aangekondigd in het aanvalsplan lijken niet te worden nageleefd. 
Plastic zakjes waaien nog steeds door de wijken. Daarom wil GroenLinks graag weten wat er 
in de tussentijd is gebeurd, hoe de samenwerking met de markten en omwonenden om dit 
probleem aan te pakken verloopt en hoe verdere milieuvervuiling voorkomen gaat worden.  
 

1. We zijn inmiddels 1,5 jaar na het debat. Herkent de wethouder zich in het beeld van 
bewoners dat het zwerfafval nauwelijks is teruggedrongen? Zo nee waarom niet? 

2. Welke concrete stappen op de markten zijn reeds ondernomen en welke effecten 
hebben deze gehad? 

 
Het ‘plan van aanpak afval 2020’ stelt: “Tijdens de actie op 24 oktober wilde een aantal 
kooplieden uit vrees voor het verlies van klanten de losse tasjes niet uit de kraam halen. Als reden 
gaven zij op dat zij bang waren dat de consument dan naar de concurrent zou gaan. Door het 
instellen van het verbod op de “losse” plastictasjes in de kraam voorkomen wij dit ongelijke speelveld. 
De maatregel wordt ingevoerd met oog voor de bedrijfsvoering van de ondernemer.” 
 

3. Wij zien nog steeds plastic zakken op de markt. Goedwillende ondernemers die wel 
willen verduurzamen kunnen het niet omdat er geen gelijk speelveld is. 

 
1 https://recyclingnetwerk.org/themas/zwerfafval/ 

https://twitter.com/zwerfieRdam/status/1297212322520473600
https://twitter.com/zwerfieRdam/status/1297212322520473600
https://recyclingnetwerk.org/themas/zwerfafval/


Is het verbod op losse plasticzakken inmiddels ingevoerd? Zo nee, waarom niet? Zo ja, 
waarom wordt er niet gehandhaafd?  

4. Dit verbod op losse plastictasjes staat in het aanvalsplan 2020. Gaat het u nog lukken 
dit verbod in 2020 in te voeren en te handhaven?  

 
Het ‘plan van aanpak afval 2020’ stelt ook:  

Met het Functioneel Parket (een onderdeel van het openbaar ministerie dat zich onder andere 
toelegt op de bestrijding van milieuovertredingen) zijn afspraken gemaakt die het mogelijk 
maken om kooplieden een boete te geven als zij niet kunnen aantonen dat zij aan de regels 
met betrekking tot bedrijfsafval voldoen. 
 

5. Hoe vaak wordt gecontroleerd op de regels met me betrekking tot bedrijfsafval? Hoe vaak 
worden er overtredingen geconstateerd en hoe vaak zijn er al boetes uitgeschreven? 

 
Wethouder Wijbenga gaf in het debat in maart 2019 het volgende aan:  
“Goed om te weten dat plastic tasjes voor non-food al verboden zijn mevrouw Kockelkoren, 
dat is al in de regeling. En je moet dus als ondernemer geld vragen voor het uitreiken van een 
plastic tasje. Gebeurt dat wel of niet, dat is dan een interessante vraag. En laten we die regel 
nou gewoon eens even volhouden." 
 

6. Kan de wethouder zijn eigen vraag al beantwoorden: Hoe vaak wordt er wel of niet 
geld gevraagd voor deze plastic zakjes? 

7. Wat gebeurt er tot nu toe om deze regel te handhaven?  
 
In het debat gaf wethouder Wijbenga ook aan dat stadsbeheer ter handhaving een belangrijke 
‘stok achter de deur’ heeft, namelijk het intrekken van de marktlicentie.  
 

8. Zijn er sinds het debat in maart 2019 marktkraamhouders geweest die door 
overtredingen omtrent afval hun marktlicentie zijn kwijtgeraakt? 

 
Naast handhaven bij milieuvervuiling is GroenLinks erg voor samenwerking met de 
marktkooplui en het belonen van goed gedrag. Ook hierin voorziet het ‘plan van aanpak afval 
2020’. Goed bedrag zal worden beloond: 
  
“De detailuitwerking van deze regel zal samen met onder andere de vertegenwoordigers van de 
kooplieden worden uitgewerkt.” 
 

9. Zijn de details voor dit beloningssysteem reeds uitgewerkt? Hoe werkt dat in de 
praktijk? 

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
 
Astrid Kockelkoren       
GroenLinks      
 


