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Betreft Aanbieding rapportage evaluatie Monitoringsberaad WEEE Bijlage(n)

Geachte heer Hoitkamp,

Hierbij bied ik u de evaluatie van het Monitoringsberaad WEEE aan.
Deze evaluatie is uitgevoerd door ABDTOPCon5uIt.

In algemene zin vinden de deelnemende partijen het een goede zaak dat het
monitoringsberaad bestaat en dat het alle ketenpartners aan één tafel brengt.
Geconcludeerd wordt dat de afgelopen twee jaar veel tijd besteed is aan
administratieve zaken, verbinding zoeken tussen partijen en stimuleren van
wederzijds vertrouwen.
De evaluatie is evenwel kritisch voor wat betreft de slagkracht die het Beraad
heeft om de ambitieuze inzameldoelstelling van 65°h in 2019 te realiseren.
Hoewel de inzameldoelstelling van 45% in 2016 gehaald wordt, is er nog geen
stijgende lijn ten opzichte van eerdere jaren te zien. Zonder veel extra
inspanningen van de ketenpartners zal de inzameldoelstelling van 65% in 2019
niet gehaald worden.
Daarnaast is de evaluatie kritisch over de rol van het ministerie van Infrastructuur
en Milieu en geeft zij aan dat een aantal deelnemende sectorpartijen een meer
sturende rol hadden verwacht van het ministerie bij het behalen van de
inzameldoelstelling.
Er leeft ook een breed gedeelde behoefte aan ‘steviger doorpakken’.
Geconcludeerd wordt dat de tijd is aangebroken om in actie te komen en meer te
ondernemen om te bevorderen dat in 2019 het inzamelpercentage van 65°h wordt
gerealiseerd.

In de aanbevelingen bij de evaluatie wordt gesteld dat een meer planmatige
aanpak en strakkere regie op de naleving/uitvoering van afspraken de komende
periode onontbeerlijk is om de inzameldoelstelling van de WEEE-richtlijn van 65°h
in 2019 te kunnen behalen. Daarbij wordt aangegeven dat deze planmatige
aanpak en strakke regie dient plaats te vinden vanuit een gezamenlijke
diepgaande probleemanalyse.

Ik acht het noodzakelijk dat de eerstverantwoordelijke partijen, in dit geval de
producenten, vanuit hun producentenverantwoordelijkheid hieraan een belangrijke
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bijdrage leveren. Daarnaast is het van belang te bepalen wat andere partijen
kunnen doen.
Ik verzoek u mij v66r het einde van 2017 nader te informeren en te adviseren
over de mogelijkheden hiertoe en daarbij aandacht te schenken aan:

1. een heldere analyse hoe de inzameldoelstelling van 65% in 2019 te behalen.
2. een set van maatregelen en oplossingen bestaande uit:

- de voorgestane aanpak van de producenten met bijbehorende acties;
- de wijze waarop andere partijen in het Monitoringsberaad WEEE een

bijdrage leveren aan het behalen van de inzameldoelstellingen.
3. de werkwijze/regie die ervoor zorgdraagt dat de benodigde acties en

maatregelen binnen het afgesproken tijdsbestek worden uitgevoerd.

De conclusies en aanbevelingen van bijgaand evaluatierapport kunnen daarbij
richtinggevend zijn.

Hoogachtend,

Bestuurskern
Dir. Du u rzaamheid
Cluster C
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RUCTUUR EN MILIEU,
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