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 Onderwerp 

 Instemmen met het initiatiefvoorstel van raadslid Timman (D66) d.d. 25 januari 2019 

inzake “Amsterdam voorloper duurzame textiel”  

 

Met dit initiatiefvoorstel stel ik u voor het volgende besluit te nemen: 

Tekst van openbare 

besluiten wordt 

gepubliceerd 

De gemeenteraad van Amsterdam 

Gezien het initiatiefvoorstel van raadslid Timman (D66) van 25 januari 2019 getiteld: 

“Amsterdam voorloper duurzame textiel”, mede gezien de bestuurlijke reactie op 

het initiatiefvoorstel en de behandeling in de raadscommissie MLD. 

 

 
besluit: 

  

I. in te stemmen met genoemd initiatiefvoorstel; 

 

II. het college van burgemeester en wethouders te verzoeken: 

 
1. Concrete maatregelen te nemen om de scheiding van textiel fors te 

verhogen  

2. Vraag naar gerecycled textiel aan te zwengelen door zelf het goede 

voorbeeld te geven  

3. Een plan van aanpak op te stellen om de inzamelingsstroom van textiel te 

bundelen  

 

III. kennis te nemen van de bestuurlijke reactie op het initiatiefvoorstel. 

 

Wettelijke grondslag 

 Art. 147a, lid 1 Gemeentewet 

Art. 39 Reglement van orde voor de raad van Amsterdam 

 

Initiatiefvoorstel 

 Inleiding 

Nog nooit kochten Nederlanders zoveel kleding als nu. Helaas gooiden we ook nog 

nooit eerder zoveel kleding weg als nu: in totaal maar liefst 135 miljoen kilo kleding en 

textiel per jaar. Per huishouden is dit gemiddeld elf kilo kleding en schoenen die in de 

vuilnisbak terecht komt. Een zeer kwalijke zaak, want de productie van al dat textiel is 

ontzettend belastend voor mens en milieu. 
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Uit de meest recente cijfers blijkt dat maar liefst 79% van het textiel in Amsterdam bij 

het restafval terecht komt.
1
 In 2015 was dit percentage 84%.

2
 Over de gehele linie 

wordt textiel, samen met plastic, nog het meest bij het restafval gegooid. Er is in 

Amsterdam dus een wereld te winnen als het op textielrecycling aankomt. Met dit 

initiatiefvoorstel roept initiatiefnemer het college op grip te krijgen op de 

textielinzameling om het potentieel dat er ligt te benutten. 

 

Dat potentieel is enorm, omdat het meeste textiel ontzettend goed is te hergebruiken. 

Meer dan de helft van het weggegooide textiel kan goed worden gerecycled. En de 

milieuwinst die te halen valt met textielrecycling is enorm, zelfs tien keer zo hoog als 

bij de recycling van glas. Een kilo jampotten of wijnflessen in de glasbak betekent 323 

gram minder CO2-uitstoot; een kilo textiel in de bak betekent 3432 gram minder.
3
 

 

Wat D66 betreft moet het scheidingspercentage op textiel fors omhoog. Amsterdam 

heeft het in zich voorloper te worden op het gebied van textielrecycling. Niet alleen is 

Amsterdam een belangrijke hub voor duurzame start-ups die de transitie naar een 

circulaire textielindustrie zullen begeleiden, de gemeente kan zelf ook aanjager zijn 

van meer vraag naar gerecycled textiel. Tot slot is Amsterdam een internationale 

mode-stad met de grootste dichtheid aan denimmerken ter wereld. Nederlandse 

merken als G-Star RAW, Denham, KOI en Scotch & Soda zijn bekend over de hele 

wereld. Brands als Tommy Hilfiger en Calvin Klein hebben hun hoofdkantoren in 

Amsterdam. Meer dan 100 modehuizen zijn in onze stad gevestigd, we zijn de denim 

capital of the world en hebben zelfs een denimopleiding die uniek is in haar soort.
4
 

 

Kortom, als er één plek is waar de vraag naar textiel, de bewerking ervan én de 

potentie tot verandering van de grond kan komen, is het wel in Amsterdam.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
1 Amsterdam in cijfers 2018, november 2018 
2 https://www.parool.nl/binnenland/amsterdams-afval-gaat-nog-te-veel-op-een-hoop~a4157365/  
3 https://www.oneworld.nl/duurzaamheid/waarom-je-oude-kleren-de-vuilnisbak-gooien-zonde/  
4 https://www.jeanschool.com/ 

https://www.ois.amsterdam.nl/pdf/2018%20jaarboek%20amsterdam%20in%20cijfers.pdf?_sp=70f5da64-5a6e-4908-9170-bafeca382773.1544019178896
https://www.parool.nl/binnenland/amsterdams-afval-gaat-nog-te-veel-op-een-hoop~a4157365/
https://www.oneworld.nl/duurzaamheid/waarom-je-oude-kleren-de-vuilnisbak-gooien-zonde/
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Voorstel 

 

Het scheidingspercentage wat betreft textiel ligt in Amsterdam op dit moment op 21%. 

In 2015 was dit 16%. In 2020 wil de gemeente Amsterdam het scheidingspercentage 

van al het afval op 65% hebben. Op dit tempo zal dit percentage nimmer gehaald 

worden; het college geeft dit in een brief van 5 december 2018 ook aan. In de brief 

wordt echter niet specifiek ingegaan op de belemmeringen en uitdagingen op het 

scheiden van textiel.  
  

D66 stelt het college voor om: 

 

1. Concrete maatregelen te nemen om de scheiding van textiel fors te verhogen 
Initiatiefnemer roept het college op de volgende maatregelen te nemen om het 

scheidingspercentage op textiel te verhogen: 

 

 In kaart brengen in hoeverre slimmere, gebundelde plaatsing van 

textielbakken tot betere resultaten kan leiden. Er staan ontzettend veel 

textielbakken in Amsterdam, maar er moet kritisch gekeken worden naar de 

plekken waar ze staan. Deze liggen vaak afgelegen en soms zelfs geïsoleerd, 

in plaats van gebundeld op logische plekken waar ook ander afval 

aangeboden kan worden. Een logische plaatsing is van groter belang dan de 

hoeveelheid bakken. Om als voorbeeld te geven: in stadsdeel Centrum wordt 

plastic, glas en textiel het meest gescheiden. Terwijl Centrum niet de meeste 

afvalcontainers heeft om dit afval te scheiden. 

 

 Een van de belangrijkste belemmeringen in de opschaling van de inzameling 

van textiel ligt in de vervuiling die terecht komt in de inzamelbakken. Uit 

gesprekken met Sympany blijkt dat er regelmatig huisafval in de bakken wordt 

gedumpt, met als gevolg dat een volledige schone ‘’batch’’ in één keer 

onbruikbaar wordt. Het blijft echter niet bij gedumpt huisafval. Macabere 

vondsten zoals slachtafval, wapens, drugs worden bij het sorteercentrum ook 

gedaan. Initiatiefnemer pleit ervoor een pilot te doen met een bewonerspas 

die voorkomt dat textielbakken geopend kunnen worden door anderen dan 

bewoners. Daarbij de mogelijkheid te onderzoeken of het invoeren van 

statiegeld op ingeleverd textiel een haalbare optie is5. Een bewonersgroep op 

Oosterdokseiland is reeds zeer actief met kleinschalige recycle projecten op 

buurtniveau. Het Oosterdokseiland zou, gezien de reeds aanwezige 

betrokkenheid van bewoners, derhalve een geschikte plek zijn deze pilot uit te 

voeren.  

 

 Een bewustwordingscampagne op te starten gericht op het scheiden van 

textiel. Waarom scheiden Amsterdammers zo weinig textiel? Waarom is dat 

percentage zoveel lager dan bijvoorbeeld glas. Volgens indiener en de in 

Amsterdam actieve textielinzamelaar Sympany heeft dat voor een groot deel 

te maken met kennis, bewustwording. Zo krijgt Sympany zeer regelmatig 

vragen wat er nu eigenlijk gebeurt met het ingezamelde textiel. Veel 

Amsterdammers weten niet dat het in een gesloten zak aangeboden dient te 

                                                   
5 Hierbij gebruik te maken van de resultaten van het initiatief https://wastedlab.nl/nl/who-we-are-what-we-do/ 

 

https://wastedlab.nl/nl/who-we-are-what-we-do/
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worden en dat een beetje vervuiling in de textielbak er al toe kan leiden dat 

alle aangeboden kleding onbruikbaar wordt. Bij het verspreiden van 

bovengenoemde bewonerspas kan tegelijkertijd een brief verstuurd worden 

met informatie over textielrecycling en de noodzaak ervan. Uiteraard kan deze 

campagne parallel gaan met het distribueren van de bewonerspas – 

afhankelijk van de resultaten uit de pilot. 

 

2. Vraag naar gerecycled textiel aan te zwengelen door zelf het goede voorbeeld 

te geven 

 

 Indiener is van mening dat een belangrijk deel van de kleding die gesorteerd 

wordt binnen de Europese markt zou moeten blijven als gerecyclede kleding. 

Daarvan is op dit moment nauwelijks sprake van. Het ingezamelde textiel 

heeft verschillende bestemmingen, maar die liggen in 99% van de gevallen in 

het buitenland. Het textiel wordt dan gerecycled of hergebruikt, afhankelijk van 

de staat en kwaliteit en verkocht op de Oost-Europese of Afrikaanse markt. Er 

wordt nauwelijks voor de Nederlandse of West-Europese markt gerecyled, 

omdat gerecyclede producten duurder zijn dan nieuw geproduceerde 

producten. Dat komt omdat we – kort gezegd – vooral belasten op arbeid en 

te weinig op grondstoffen. Daardoor blijft de vraag naar gerecyclede 

spijkerbroeken of sjaals achter. Amsterdam kan die vraag aanzwengelen. 

Indiener stelt voor dat de gemeente alle ambtenaren voorziet van uniformen 

die enkel nog uit gerecycled materiaal bestaan. Op die manier zwengelt de 

gemeente een vraag aan die uit zou blijven als het enkel aan de markt 

overgelaten zou worden. 

 

 De gemeente kan daarnaast recyclegedrag ‘’belonen’’ door voordelen te 

geven aan ondernemers die een bepaald aandeel aan gerecyclede producten 

in hun assortiment hebben. Initiatiefnemer ziet graag dat de gemeente in kaart 

brengt welke prikkels, beloningsmechanismen, kortingen en andere 

instrumenten de gemeente in handen heeft om het aanbod én de vraag naar 

gerecyclede producten in Amsterdam aan te jagen. 

  

 Met Amsterdamse opleidingen de samenwerking op te zoeken en in kaart 

brengen hoe zij kunnen bijdragen aan het aanjagen van de vraag naar 

gerecycled textiel. De aanlevering van kledingstukken die gebruikt worden in 

lessen zou bijvoorbeeld volledig uit gerecycled textiel kunnen bestaan. 

 

3. Een plan van aanpak op te stellen om de inzamelingsstroom van textiel te 

bundelen 

De textielinzameling in Nederland is van oudsher een charitatieve beweging die 

vanuit het maatschappelijk middenveld is ontstaan, met een nadrukkelijk andere 

doelstelling dan milieuontlasting. Dit heeft geleid tot het huidige versplinterde 

speelveld waarbij iedere organisatie (kringloopwinkel, Leger des Heils, sociale 

ondernemingen, tweedehandswinkels etc.) zelf het binnenhalen en sorteren van 

textiel doen. 

 
 Wat indiener betreft zouden enorme schaalvoordelen en 

kostenbesparingen te behalen zijn wanneer de keten gebundeld zou 
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worden. Dit houdt in dat het binnenhalen, sorteren en vervolgens 

terugleveren vanuit één plek gedaan wordt. Een eerste stap zou zijn dat 

het college met alle in textielrecycling actieve partijen om tafel gaat zitten 

om te kijken op welke manier deze bundeling vorm zou kunnen krijgen. 

 

 Stukken 

  Meegestuurd Bestuurlijke reactie op het initiatiefvoorstel 

Ter inzage gelegd n.v.t. 

 

Het lid van de gemeenteraad van Amsterdam 

  

D. Timman (D66)  

  

 


