Leiden, 30 november 2020
Betreft: aanpak peuken in het milieu.
Beste lid van de commissie Circulaire Economie,
In Nederland belandt naar schatting elk jaar ongeveer 10 miljoen kilo aan sigarettenpeuken op straat.
Daarvan komt 2 miljoen kilo terecht in onze beken, grachten, rivieren en de Noordzee. Met 11
samenwerkende milieu-organisaties verenigd in het Plastic Peuken Collectief, willen wij een oplossing
voor dit urgente milieuprobleem. Wij denken dat de politiek hier een cruciale rol in te spelen heeft.
Op 5 september gingen vrijwilligers in 18 steden en gemeenten de straat op om peuken te rapen in het
kader van de actie Plastic Peuk Meuk. Samen raapten mensen door het hele land 142.000
sigarettenpeuken en legden wij onze boodschap #nofilterplease met peuken op de Dam (zie foto).
Ook na deze actie zijn vrijwilligers peuken blijven rapen en registreren. Bijgevoegd vindt u het Litteratirapport van deze opruimacties.
Sigarettenfilter = plastic
De filters van de peuken zijn de grote boosdoener. Het leeuwendeel van de filters is gemaakt van
cellulose acetaat, oftewel plastic. Daarmee dragen zwerfpeuken sterk bij aan het plastic probleem in
onze oceanen en zijn ze schadelijk voor het aquatische leefmilieu. Bovendien lekken op de grond
gegooide peuken gifstoffen zoals benzeen, arsenicum en nicotine weg in onze bodem en waterwegen.
Buiten de concrete impact op het milieu, leiden de peuken ook tot hoge opruimkosten voor gemeenten
en ontsieren ze onze leefomgeving.
Product aanpakken
Zonder een aanpak vanuit de overheid blijven peuken in grote hoeveelheden in het milieu
terechtkomen. Er is bewijs te over dat communicatiecampagnes en opruimacties het probleem niet
gaan oplossen. We moeten het product zelf aanpakken. We willen af van de plastic sigarettenfilter die
enkel dient als marketinginstrument om méér sigaretten te verkopen. Argumentatie vóór de filters zijn
stevigheid, kleur en positieve gezondheidseffecten. Voor de eerste twee is plastic niet nodig, de laatste
claim is wetenschappelijk ontkracht. (voor meer informatie verwijzen we naar de anti-rook lobby)
Sigarettenfilters zijn slecht voor het milieu en maken sigaretten niet minder ongezond.
Verbod
We vragen dan ook aan de regering om sigarettenfilters met schadelijke plastics en schadelijke
chemische stoffen te verbieden, al dan niet in Europees verband, en daar de nodige maatregelen voor
te treffen.
Single-Use Plastics Directive: opruimkost per peuk
Op Europees niveau is met de aanname van de Single Use Plastics Directive (SUPD) een eerste
belangrijke stap gezet om tabaksproducten 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 een kosten per peuk vast
te stellen, zodat de producenten gemotiveerd worden om de peuken in het zwerfafval te verminderen.
Als stok achter de deur stellen we voor dat een wettelijke doelstelling van -70% peuken in het milieu
tegen eind 2023 wordt opgenomen.
We denken echter dat de tabaksfabrikanten hun producten niet gaan aanpassen en enkel gaan inzetten
op communicatiecampagnes en pocket ashtrays, waarmee het probleem niet opgelost gaat worden.

Daarom vragen we aan u om ook de nodige wetgevende stappen te zetten richting een verbod op
plastic filters zodat het probleem bij de bron kan worden aangepakt.
Alternatief filter
Amerikaans bedrijf Greenbutts ontwikkelde een 100% natuurlijke en in water afbreekbare filter, gemaakt
van vlas, katoen en hennep. Oprichter Tadas Lisauskas deelde met ons: ‘’The big tobacco companies
like to hide behind the excuse that there’s no viable alternative. Greenbutts met with all of the big
tobacco companies. We know that our filter is a viable alternative, however the industry is very reluctant
to do anything to change the status quo. There are some companies that are more genuinely interested
in solving the problem than others, but they are all very cost-conscious and they cannot compete with
a more expensive filter that would be eco-friendly. The tobacco companies won’t change anything until
it’s mandated. They say they cannot bring a filter into the industry that is more harmful for our health
than the current filter. Which is ironic, if you ask me.’’
Vragen voor het AO Circulaire Economie
Wij vragen u of u bereid bent enkele vragen aan te snijden tijdens het Algemeen Overleg Circulaire
Economie van 2 december a.s. Wij doen graag een voorzet:
1. Peuken bestaan voor het grootste deel uit plastic en worden massaal op de grond gegooid.
Zwerfafvalcampagnes hebben daar weinig verandering in gebracht. Hoe gaat u ervoor zorgen
dat dit probleem verdwijnt?
2. Bent u van mening dat de tabaksproducenten een belangrijke rol te spelen hebben omdat zij
de plastic filters produceren?
3. Bent u bereid om te onderzoeken of en hoe de plastic filters verboden kunnen worden?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Karl Beerenfenger op 06-18632023 of
karl@bytheoceanweunite.org
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