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Inzake: Geen gratis plastic tasjes 

 

  De gemeenteraad 

 

Het raadslid de heer R.K. Ramnewash  heeft op 14 november 2013 een brief met daarin vijf vragen 

aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. 

Overeenkomstig artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden 

van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt. 

 
Vorige week werd bekend dat het binnenkort mogelijk wordt voor landen binnen Europese Unie om 

maatregelen tegen plastic tasjes te nemen. Zo wordt ook het verbieden van gratis plastic tasjes een 

optie. De PvdA is onder de indruk van de landelijke campagne ‘Mag het een tasje minder zijn?’ in 

Zoetermeer, Tilburg en Deventer. Hierbij worden afspraken gemaakt met grote winkelbedrijven om 

het aanbieden van gratis plastic tasjes te stoppen. De PvdA heeft landelijk een motie ingediend om 

alle plastic tasjes uit Nederland te laten verdwijnen. 

1. Bent u met de PvdA van mening dat het nodig is om extra inzet te tonen op de aanpak van plastic 

tasjes? Zo nee, waarom niet? 

Ja. 

 

2. Kan het college ons inzicht geven in hoeveel plastic tasjes er per jaar in Den Haag worden 

meegegeven? Met 300 tasjes per consument per jaar en meer dan 500.000 inwoners zou het in 

Den Haag kunnen gaan om meer dan 100.000.000 tasje per jaar, klopt dit?  

Het college heeft geen inzicht in de exacte hoeveelheid plastic tasjes die per jaar in Den Haag omgaan. 

 

3. Klopt het dat plastic tasjes doorgaans 1000 jaar nodig hebben om af te breken?  

Het is waar dat een plastic tas vele jaren nodig heeft om af te breken. Of dit 1000 jaar is, is niet met 

zekerheid te zeggen.  
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4. Wat zijn de kosten die de gemeente Den Haag moet maken om alle plastic tasjes die als zwerfvuil 

eindigen op te ruimen?  

De gemeente Den Haag houdt geen gegevens bij over de aantallen tasjes die als zwerfafval eindigen. 

Het college heeft daarom geen inzicht in de kosten die hiermee gemoeid zijn.  

5. Wat gaat u als gemeente Den Haag doen om in aanloop naar de nieuwe mogelijkheden in de 

regelgeving alvast een voorsprong te nemen? 

De gemeente Den Haag volgt het landelijk beleid.  Bewoners en bedrijven worden via de 

gemeentelijke website geïnformeerd over het gebruik van plastic tasjes. Zie 

http://www.denhaag.nl/home/bewoners/natuur-en-milieu/to/Afval-scheiden-Kunststof-plastic.htm 

 

Als extra inzet om winkeliers te stimuleren worden alle Bedrijven Investeringszones (BIZ), 

winkeliersverenigingen, brancheverenigingen (voor onder andere detailhandel, supermarkten), MKB 

en Kamer van Koophandel door de gemeente schriftelijk benaderd met het verzoek om bij alle 

aangesloten winkeliers aandacht te vragen voor het terugdringen van de uitgifte van plastic tasjes. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester, 

mw. A.W.H. Bertram        J.J. van Aartsen 
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