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MRA concept-samenwerkingsafspraken Duurzaamheid Top 2021

17 juni 2021

Geachte mevrouw Smelik,
Op 6 mei heeft u ons college een brief gestuurd met daarbij 5 concept-afspraken voor de MRA
Duurzaamheid Top van 15 oktober 2021. Allereerst veel dank voor uw voorbereidende
werkzaamheden. Met de samenwerkingsafspraken wordt invulling gegeven aan de wens om als
MRA regio gezamenlijk een impuls te geven aan een duurzaam herstel vanuit de coronacrisis en een
circulaire economie.
In uw brief vraagt u ons uiterlijk 17 juni reactie te geven op de concept-afspraken en aan te geven of
wij het voornemen hebben om ze tijdens de Duurzaamheid Top te ondertekenen. Per conceptafspraak hebben we met de betreffende organisatieonderdelen onderzocht of deelname voor ons
realiseerbaar is.
Op basis hiervan heeft de gemeente Diemen het voornemen om tijdens de duurzaamheidstop de
volgende samenwerkingsafspraken te ondertekenen: green deal circulair textiel, green deal MRA als
fietsmetropool en circulair inkopen. Dit alles onder voorbehoud van financiële en personele
consequenties bij de nadere uitwerking en de verwerking van onze opmerkingen en voorwaarden die
we bij de concept-afspraken hebben genoemd (zie bijlage).
Ons college staat positief tegenover de green deal houtbouw, maar wacht de uitwerking af om te
beoordelen of ondertekening van toepassing is. De afspraak over circulair plastic is voor ons op dit
moment nog onvoldoende uitgewerkt om goed te kunnen bepalen of de afspraken met onze externe
verwerkingspartners vanaf 2023 daadwerkelijk gebaseerd kunnen worden op de MRA handreiking
circulaire plastic verwerking.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Diemen,
de algemeen directeur/gemeentesecretaris a.i.,

de burgemeester,

T. Kemper

E. Boog
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BIJLAGE: voorlopige standpunten, voorwaarden en opmerkingen gemeente Diemen bij de MRA concept-samenwerkingsafspraken Duurzaamheidstop 2021

Concept-samenwerkingsafspraak
HOUTBOUW
- 20% nieuwbouw circulaire biobased/houtbouw in
de MRA.
- vertalen naar Omgevingsvisie en omgevingsplan
- Meenemen bij besprekingen met ontwikkelaars,
institutionele beleggers en woningcorporaties

CIRCULAIR TEXTIEL
- Hoogwaardiger gescheiden inzameling textiel ≥
7 kg/inwoner/jaar in 2025 en/of inzet op
inzameling specifieke textielstromen;
- Hanteren MRA handreiking bedrijfskleding bij
inkoop textiel en kleding
- textielcontracten gericht op op lokale sortering
en regionale verwerking
MRA FIETSMETROPOOL
- voorzieningen om fietsgebruik in MRA te
stimuleren
- ondersteunen en zo mogelijk deelnemen aan:
1) fietsservicepunten
2) kennisdeling
3) stimuleren fietsgebruik eigen medewerkers
4) stimuleren fietsgebruik kinderen
CIRCULAIR PLASTIC
- in evenementenbeleid opnemen geen single use
plastics bij evenementen

Opmerkingen

Voorlopig
standpunt/voornemen

Voorwaarden

- hoe wordt 20% biobased/houtbouw gedefinieerd ?
Valt alleen toepassen van houten geveldelen er ook
onder of moeten draagconstructie, etc. ook
biobased/hout zijn?
- financiële consequenties zijn niet onderzocht
- Wat zijn aandachtspunten/belemmeringen vanuit
regelgeving ?

College staat positief
tegenover deze
afspraak, maar wacht
de uitwerking af om te
kijken of
ondertekening van
toepassing is

- alleen als het een inspanningsverplichting is.
Resultaat kunnen we niet garanderen.
- biobased/hout moet betere milieuprestatie
hebben dan materialen die ze vervangen
- gecertificeerd hout uit duurzaam beheerde
bossen
-bij behandeling van hout: onderzoek naar en
toepassing van verantwoorde
houtverduurzamingstechnieken (geen
creosoot of gebruik van chroom-, koper- en/of
arseenzouten)

- Voor duurzame inkoop bedrijfskleding loopt op dit
moment een pilot in Diemen.

ondertekenen

- beleidsvrijheid om als gemeente MRA
handreiking bedrijfskleding standaard als
vertrekpunt te nemen maar om daarbij in
voorkomende gevallen vanuit specifieke
overwegingen af te mogen wijken

- Wellicht mogelijkheden voor aanhaken Pantar ?: Ze
hebben een fietsenmakerij, knappen 2e hands fietsen
op vanuit zwerffietsen (uit Diemen) en zouden wellicht
2e hands onderdelen kunnen leveren

ondertekenen

- Mits capaciteitsinzet voor ons als kleinere
gemeente beperkt blijft
en vooral de samenwerking met de
Vervoerregio wordt gezocht.

- weren single use plastics via evenementenbeleid
moet wel op juridisch houdbare wijze

onduidelijk wel/niet
ondertekenen

- meer duidelijkheid over de gevraagde
aanpassingen van onze contracten met onze
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- bij tenminste 1 aanbesteding eis opnemen
straatmeubilair van gebruik moeilijk recyclebaar
plastic
- vanaf 2023 contracten eigen afvalverwerkers
baseren op MRA handreiking circulaire plastic
verwerking

- De handreiking circulaire plastic verwerking is niet
bekend bij onze inzamelaar Meerlanden en bij ons.
Moet deze nog ontwikkeld worden ?
- Belangrijk is dat er ook aan de voorkant maatregelen
getroffen worden zodat het aandeel
moeilijk/laagwaardig recyclebare plastics substantieel
afneemt
CIRCULAIR INKOPEN EN OPDRACHTGEVERSCHAP
- 50% klimaatneutrale en circulaire inkoop door
- Voegt eigenlijk niet veel toe aan eerdere
eigen organisatie in 2025
intentieverklaring circulair inkopen
- gebruiken MRA handreikingen inkooppakketten
bij inkooptrajecten of aansluiting zoeken bij
andere MRA overheden voor dezelfde
inkooppakketten

3

afvalverwerkers op basis van de MRA
handreiking

ondertekenen

- beleidsvrijheid om als gemeente MRA
handreikingen standaard als vertrekpunt te
nemen maar om daarbij in voorkomende
gevallen vanuit specifieke overwegingen af te
mogen wijken

