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Onderwerp Bestuurlijke reactie Beleidsbrief Circulair Textiel

Geachte mevrouw van Veldhoven,

In april dit jaar informeerde U de Tweede Kamer over uw ambities om de textielketen circulair te 

maken, met bijbehorende doelen en te nemen stappen. 

Vanuit de Metropoolregio Amsterdam onderschrijven wij de urgentie de textielsector te 

verduurzamen en de enorme druk op mens en milieu weg te nemen die productie, logistiek, 

consumptie en afdanken van textiel met zich meebrengen. Wij juichen de ambitie om de keten 

circulair te maken en in balans te brengen met de draagkracht van de aarde dan ook toe. 

Dat vraagt uitdagende, ingrijpende maatregelen en veranderingen in de gehele keten, waarbij 

gemeenten hun rol te spelen hebben. Wij willen u een aantal zaken meegeven ter aanvulling op 

het beleidsprogramma en onze medewerking aanbieden. 

Help consumenten circulair te kiezen 

Help consumenten circulair te kiezen en stimuleer concepten waarbij kleding zo lang mogelijk 

kleding blijft. Dit kan door het opschalen van concepten op hergebruik, reparatie, lenen en delen 

van kleding en textiel landelijk te faciliteren. 

Een gunstiger BTW tarief op textiel dat gemaakt is van duurzame of gerecyclede content of op de 

verkoop van 2de hands textiel kan ander gedrag stimuleren en ondernemers ondersteunen. U kunt 

hier in Europees verband afspraken over maken, zodat de btw richtlijn gewijzigd wordt en 

differentiatie mogelijk wordt. 

Consumenten hebben recht op de juiste informatie over het textiel en over de omstandigheden 

waaronder het gemaakt is. Labels zijn problematisch voor verdere recycling. We stellen voor om 

labels zo snel als kan te laten vervangen door alternatieven, zoals prints of QR codes. 

Ten slotte pleiten wij ervoor als maatregel op te nemen om met de branche het systeem van 

uitverkopen opnieuw te doordenken en aan te passen aan de circulaire ambitie. Een voortdurende 

uitverkoop draagt niet bij aan bewustzijn over de waarde van textiel en het achterliggende 

maakproces. In april is in de Kamer gesproken over een verbod op uitverkoop vanwege de effecten 
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van de corona crisis. Onlangs heeft het kabinet besloten zo’n verbod niet in te stellen. Kan een 

werkwijze uitgedacht worden die kleinere ondernemers ondersteunt en textiel niet als 

‘wegwerpproduct’ wegzet?

Maak van het doel op recycling een echt circulair doel

In het beleidsprogramma geeft u concrete doelen op recycling. Op basis van het recente FFact 

onderzoek (2019) naar de massabalans van textiel, lijkt het als of we in Nederland al goed op weg 

zijn. Echter de hergebruiks- en recyclecijfers geven geen helder beeld wat er (vooral ná export naar 

het buitenland) met het textiel gebeurt en wat de impact is van de export op mens en milieu. 

Recycling is nu grotendeels downcycling. Doelen die niet precies genoeg gedefinieerd zijn, maken 

monitoren op een circulaire keten lastig.

Wij zien graag dat de doelstellingen op het gebied van recycling veel preciezer uitgewerkt worden. 

Zodat er echt een circulaire doelstelling ontstaat. Denk aan een aanvullende doelstelling op 

producthergebruik, zowel voor binnen als buiten Nederland. En maak onderscheid tussen 

hoogwaardige recycling (van product naar gelijkwaardig product), recycling (van bijvoorbeeld 

kleding naar andere textiele gebruiksproducten) en ten slotte downcycling (zoals poetsdoeken). 

Ten slotte is het van belang te gaan monitoren op milieu en sociale impact en zo méér 

transparantie te bewerkstelligen over de productiefase, de bestemming van het textiel na export 

en de verwerkingsroute op en ná deze laatstgenoemde bestemming.

Recycledoelstelling vraagt één inzamelsysteem…

De geformuleerde doelstellingen voor recycling in 2030 betekenen dat er substantieel méér textiel 

zal moeten worden ingezameld. Dat vraagt adequate oplossingen om al dit ingezamelde textiel (in 

Nederland) ook daadwerkelijk te kunnen recyclen, met een sluitende businesscase over de gehele 

keten of een systeem van producentenverantwoordelijkheid, met de inzameling inbegrepen. 

Gemeenten staan voor de inzameling aan de lat en we vragen onze bewoners mee te werken aan 

de textielinzameling. Inzamelings- en verwerkingskosten minus eventuele opbrengsten worden 

doorberekend aan onze inwoners via de afvalstoffenheffing. Kostendekkendheid is daarbij het 

uitgangspunt. 

In de Metropoolregio Amsterdam hebben gemeenten, via aanbestedingen in de markt, inzamel-

en verwaardingspartners gecontracteerd of werken bij de inzameling met sociale partners. 

We zien de afgelopen periode dat deze ondernemers het zwaar hebben, doordat marktprijzen 

dalen, afzetkanalen ‘op slot’ gingen en recyclingsopties niet in voldoende mate voorhanden zijn. 

De coronacrisis heeft deze trend versterkt en versneld. Als gemeenten houden wij de inzameling 

van textiel zo lang mogelijk in stand, ook al betekende dat opslag van het ingezamelde textiel in 

loodsen.  De kostendekkendheid van het systeem staat onder druk. Het is bewoners moeilijk uit te 

leggen waarom we textiel apart houden, als er geen zicht is op een te verantwoorden verwerking.

Om de geformuleerde doelen te kunnen halen is het dan ook van belang om het gehele inzamel-, 

sorterings- en verwerkingssysteem onder de loep te nemen. 

In uw beleidsbrief noemt u de mogelijkheid voor retailers om onafhankelijk van gemeenten in te 

zamelen. Die richting kunnen wij niet onderschrijven. Inzamelende retailers of merken bieden 

geen transparantie over de bestemming van het ingezamelde textiel. We willen met u voorkomen 

dat opbrengsten van een beperkte fractie van het afgedankte textiel in handen komt van 

commerciële partijen die aan de andere kant een afvalprobleem op de maatschappij afwentelen, 

die we als gemeenten moeten doorbelasten aan onze inwoners. 
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Daarom pleiten wij voor een integrale aanpak van de inzameling in het kader van efficiency, de 

nodige schaalgrootte en transparantie in de keten. 

… En het opschalen van recycleoplossingen met een sluitende businesscase

Op basis van onze sorteeranalyses van het textiel zien we dat méér inzamelen ook betekent: méér 

niet te herdragen en moeilijk te recyclen (slechte kwaliteit) textiel. 

In Europees verband kunt u afspraken maken over het tegengaan van de import van slecht 

herdraagbaar en te recyclen textiel. Geproduceerd textiel dient goed recyclebaar te zijn. Laten we 

ervoor zorgen dat textiel niet éénmaal, maar meerdere malen recyclebaar is. 

Wij pleiten ervoor bij deze afspraken in te zetten op het gebruik van zoveel mogelijk 

monostromen, het toevoegen van natuurlijke materialen en het tegengaan van het gebruik van 

plastics in textiel. 

In het voorjaar van 2021 komt u met een uitgewerkte producentenverantwoordelijkheid. Daar zijn 

wij graag actief bij betrokken. Gemeenten dragen immers zorg voor het in standhouden van de 

inzamelstructuur voor het textiel, terwijl er onvoldoende garanties en transparantie is in de keten 

welke circulaire resultaten bereikt worden en een heldere structuur qua risico’s en kosten 

ontbreekt. 

Wij pleiten ervoor vanuit de overheid goed te kijken naar bestaande vormen van 

producentenverantwoordelijkheid op andere grondstofstromen in Europa, daarvan te leren en op 

basis daarvan scenario’s op te stellen voor de productgroep textiel. Vanuit de Metropoolregio 

Amsterdam dragen wij met onze partners graag aan de idee ontwikkeling bij.

Economische kans: werk samen aan een industriële roadmap

Het bestrijden van de mondiale gezondheidscrisis heeft op dit moment de hoogste prioriteit. 

Tegelijkertijd denken we na over hoe we sterker uit deze crisis kunnen komen. Wij vinden dat 

de transitie naar een circulaire economie prioriteit moet krijgen in de aanpak richting herstel.

De transitie naar een circulaire textielketen biedt voor Nederland en Europa economische 

kansen. Nieuwe ontwerp- en productieketens ontstaan, lokale duurzame materialen kunnen 

ingezet worden, Nederland kan een vezel- en grondstoffen leverancier worden vanuit de 

textiel recycling. 

In de Metropoolregio Amsterdam zijn we hier mee aan de slag gegaan, onder andere via het 

Zaanse Innovation Centre for Circular Textiles (ICCT). In het ICCT  werken initiatiefnemers in een 

privaat-publieke samenwerking om van het niet-herdraagbare textiel, via de ontwikkeling van 

innovatieve digitale en procestechnologie, recyclaat te produceren op industrieel schaalniveau.

Daarmee vormt het ICCT een belangrijke schakel in het behalen van de beoogde doelstelling ten 

aanzien van recycling. Daarnaast zien we talrijke initiatieven (ontstaan) van grotere en kleinere 

ondernemers en ontwerpers in onze regio die kansrijk zijn en zien we kansen vanuit de hier 

aanwezige hoofdkantoren en onderwijsinstellingen. Zo dragen wij vanuit onze regio bij aan de 

door u voorgestelde Denim Deal, om vanuit de kracht van de regiopartners de ambities concreet 

te maken en dichterbij te brengen. Een denim deal is een eerste stap, maar er kan meer bereikt 

worden.

Ondersteuning is nodig voor het opzetten en ontwikkelen van een textiele verwerkingsindustrie.

Vanwege het innovatieve karakter worden ontwikkelende partijen, naast onzekerheid aan zowel 

de input (toelevering van niet herdraagbaar textiel) als de afname kant van hun grondstoffen,

geconfronteerd met een onrendabele top en terughoudendheid in bancaire leningen. De huidige 



30 juni 2020

Gemeente Amsterdam

Pagina 4 van 4

aanpak en instrumenten zijn nog te versnipperd. Dat kunnen we veranderen, door landelijk een

gezamenlijk Textiel Pact op te zetten en tot een industriële routekaart te komen voor het opzetten 

van een circulaire verwerkingsketen. U kunt hiertoe de ketenpartners opdracht geven, wij zijn hier 

graag onderdeel van.

Namens de metropoolregio Amsterdam, 

Gemeente Amsterdam Gemeente Zaanstad

Marieke van Doorninck Annette Baerveldt,

Wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling en                 Wethouder Duurzaamheid

Duurzaamheid Energietransitie en Circulaire Economie

Zwikt
Stempel


