
 

 
 
 
Aan de voorzitter van het College en van de  
Gemeenteraad van de gemeente Papendrecht, 
mevrouw mr. drs. A.M.M. (Annemiek) Jetten 
Markt 22 3351 PB Papendrecht  
 
 
Papendrecht 15 september 2021 
Onderwerp Gemeente Papendrecht aanmelden als partner van het Plastic Peuken Collectief 
 
 
Geachte mevrouw Jetten, 
 
Namens onze fractie wordt hierbij een aantal vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde bij u 
ingediend met het verzoek deze ter beantwoording door te geleiden naar het College alsook om deze 
ter kennis te brengen van de overige leden van de Gemeenteraad. Graag zien wij de beantwoording 
tegemoet binnen de gangbare termijn van 30 dagen. 
 
Op deze dag dat de geplande vergadering van de commissie Ruimte werd afgelast sturen wij u 
informatie over het Plastic Peuken Collectief en hun acties om sigarettenpeuken uit onze 
leefomgeving te halen. Als de vergadering niet zou zijn afgelast dan hadden wij dit mondeling willen 
bespreken. Maar dat ging dus niet, vandaar dat wij nu vragen op schrift aan u stellen. 
 
Wij geven u eerst beknopte informatie: zwervende sigarettenfilters zijn de grootste vorm van 
plasticvervuiling in ons leefmilieu. Het Plastic Peuken collectief heeft enkele doelen geformuleerd: 
1. We willen af van de plastic sigarettenfilters en daarom roepen we de overheid op om de nodige 

wetgevende stappen te zetten richting een verbod op plastic in filters zodat het probleem bij de 
bron wordt aangepakt. 

2. Op Europees niveau is met de aanname van de Single Use Plastics Directive (SUPD) een eerste 
belangrijke stap gezet om tabaksproducenten verantwoordelijk te houden voor het zwerfafval. 
Volgens artikel 8 van de SUPD moeten ze onder meer de opruimkosten voor de peuken betalen. 
We vragen aan de Nederlandse overheid om het aantal peuken scherp te monitoren en de 
opruimkosten per peuk vast te stellen, zodat de producenten gemotiveerd worden om de peuken 
in het zwerfafval te verminderen.  

3. En we willen dat peuken in het milieu afnemen, daarom: 
4. Als stok achter de deur stellen we voor dat een wettelijke doelstelling van -70% peuken in het 

milieu tegen eind 2023 wordt opgenomen. Dit betreft een traject van landelijke wetgeving en 
bestuur. 

 
De vraag is als altijd: WAT KUNNEN WIJ DOEN? 
 De gemeente Papendrecht zou zich kunnen aanmelden als partner van het Plastic Peuken 

Collectief. Dat kan via de website van het Plastic Peuken Collectief. Dat zou alvast stap 1 zijn. 
Vraag 1: is het College hiertoe bereid? 



 

 
 Voorts zou de gemeente in overleg kunnen treden met het Plastic Peuken Collectief teneinde te 

onderzoeken op welke wijze er eventueel van gemeentewege ondersteuning geboden kan 
worden. Dat zou kunnen in de vorm van financiële steun. Misschien is het nog beter om hierover 
in overleg te treden met het Plastic Peuken Collectief en in goed onderling overleg te bezien op 
welke manier de gemeente het beste ondersteuning kan verlenen. 

Vraag 2: is het College hiertoe bereid? 
 
 Het zou reuze prachtig zijn als dit tot een succesvolle samenwerking mag én kan leiden. Het is 

alsdan van belang dat de gemeenteraad hierbij betrokken wordt. 
Vraag 3: is het College bereid om samen met de gemeenteraad op te trekken? 
 
 De gemeente Papendrecht kent een paar honderd mensen die zich hebben laten registreren als 

Zwerf Afval Pakker (kortweg: ZAP-per). Het behoeft geen betoog dat het voor de hand zou liggen 
om de samenwerking met het Plastic Peuken Collectief te faciliteren. 

Vraag 4: is het College hiertoe bereid? 
 
 Ook ten aanzien van het wetgevingstraject kan de gemeente Papendrecht een rol spelen. 

Allereerst in verband van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) als ook in de diverse 
bilaterale overleggen met de ministeries in Den Haag. Maar waarom ook niet op provinciaal 
niveau? De lijnen naar de provincie Zuid-Holland zijn immers kort. 

Vraag 5: is het College hiertoe bereid? 
 
 Graag zouden wij dit onderwerp ook een keer willen agenderen in de commissie ruimte. Wij 

vragen u erop toe te zien dat de Agendacommissie hieraan meewerkt. 
 
Ook mag hier op deze plek niet onvermeld blijven dat wij als ‘Papendrecht’ niet slecht op de kaart 
staan. Dat is de verdienste van Ingrid van Os. In de als bijlage bij deze brief meegestuurde Factsheet 
Plastic Peukmeuk 2021 staat op pagina 9 een tabel. (BIJLAGE 1). Wij nemen hem hieronder even voor 
u op. 
 

 



 

 
 ‘Wij’ staan als gemeente Papendrecht op de 2e plaats in de Top 50 gemeenten met de meeste 

opgeruimde sigarettenfilters van heel Nederland!!! 
 Dat is de verdienste van de Papendrechtse Ingrid van Os. Hieruit blijkt niet alleen een grote 

betrokkenheid, maar ook een grote inzet om Papendrecht schoner en sigarettenfiltervrij te 
krijgen en daarvoor ook daadwerkelijk inspanningen te getroosten. In de bijlagen bij deze brief 
treft u een interview aan met Ingrid van Os in de Klaroen. (BIJLAGE 2). 

 Het zou toch mooi zijn als de gemeente haar koploperspositie zou kunnen behouden en 
tegelijkertijd aan de andere gemeenten in Nederland een voorbeeld zou willen stellen? 

 
Vraag 6: is het College bereid om er iets voor te doen om in deze koploperspositie te blijven en welke 
kansen en mogelijkheden ziet het College om de gemeente Papendrecht op een goede manier aan 
de doelstellingen van Plastic Peuken Collectief te committeren? 
 
Tot slot passen acties als deze prima in het bereiken van de Global Goals, waar de gemeente 
Papendrecht zich ook met hart en ziel voor inzet. Hieronder de afbeelding van de Global Goals. 
 
 

 
 
 
Wij hopen dat u deze handschoen op wilt pakken en als College samen met de Gemeenteraad op een 
positieve manier tot samenwerking wilt komen. Wij danken u voor de beantwoording. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Hoogachtend, 
 
Ruud Lammers, 
namens de fractie van Onafhankelijk Papendrecht. 
 
 
 BIJLAGE 1: Factsheet Plastic Peukmeuk 2021 
 BIJLAGE 2: Ingrid van Os uit Papendrecht raapt 100.000e stuk zwerfafval op 


