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R A A D S V R A A G

Bestemd voor de raad van d.d. 19 november 2018 

Vraag nr.  : 62
Onderwerp  : Pilot Eco glazen
Vraagsteller:  LPL/Koos Koster
Datum  : 6 november 2018

De vervuiling door zwerfafval wordt door de Leiderdorpse burger gezien als één van de grootste 
ergernissen. Zwerfafval bestaat voor een groot gedeelte uit plastic en dit wordt gezien als een 
grote bedreiging voor het milieu. 

Bij grote evenementen bestaat het meeste afval uit plastic bekers. 
Recente proeven bij evenementen (o.a. Werfpop) met zogenaamde Eco glazen zijn succesvol 
gebleken en hebben geleid tot een grote reductie van plastic afval. Ook in Leiderdorp zijn er 
evenementen waarbij veel plastic wegwerpglazen gebruikt worden. 

LPL stelt voor in het kader van de duurzaamheid en om het zwerfaval veroorzaakt door plastic 
wegwerpbekers te reduceren, om op korte termijn een pilot te starten waarbij het gebruik van 
ECO glazen verplicht is.

Hoe staat het College tegenover dit voorstel?

Antwoord:
In het evenementenbeleid dat nog aan u wordt voorgelegd (naar verwachting in januari, 
vanwege de nadere vaststelling van de APV) is het onderwerp duurzaamheid verankerd, 
waaronder het thema afval(preventie). In dit stadium is gekozen om v.w.b. duurzaamheid in te 
zetten op het creëren van bewustwording en inspireren. In het evenementenbeleid zal dit 
terugkomen via een infographic (nu al te vinden op onze GoedLeiderdorp-website). 

https://www.goedleiderdorp.nl/evenementen/


Wij vinden uw suggestie sympathiek. Daarom willen wij verkennen in hoeverre het gebruik van 
ECO bekers tijdens evenementen praktisch haalbaar, uitvoerbaar en handhaafbaar is. Gelet op de 
impact van de maatregel hebben wij tijd nodig om een zorgvuldig en integraal onderzoek te 
doen. Om die reden zullen wij u in het eerste kwartaal 2019 verder informeren.  
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