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 Plastic recycling bij ExxonMobil

Aan de leden van Provinciale Staten

Toelichting vragensteller

Tijdens een bezoek van een aantal Statenleden aan de raffinaderij van ExxonMobil in

het Botlek-gebied, kwam onder meer het streven naar een circulaire economie aan de

orde.

 

ExxonMobil liet ons weten zowel technisch als organisatorisch in staat te zijn grote

hoeveelheden plastic te recyclen, maar er niet in slaagt om hiervoor de vereiste

vergunningen te verkrijgen.

1. Bent u op de hoogte van de ambitie van ExxonMobil om op de plant in de Botlek

plastics te recyclen?

Antwoord

ExxonMobil heeft tot op dit moment geen vergunningaanvraag of verzoek voor

experimenteerruimte ingediend voor initiatieven gericht op het gebruik van plastic

reststromen als grondstof.

Wel is ons bekend dat verschillende bedrijven uit de (petro)chemie plannen hebben

voor het gebruik van plastic reststromen als grondstof voor chemische

recyclingprocessen.

2. Deelt u onze mening dat een dergelijke ontwikkeling goed past in het streven van

Zuid-Holland naar een circulaire economie?

Antwoord

Vanuit het Nationaal Grondstoffenakkoord, dat de provincie mede heeft

ondertekend, wordt toegewerkt naar een volledig circulaire economie in 2050. Dat

betekent ook het zoveel mogelijk in de keten houden van (koolstofhoudende)

grondstoffen om zo bij te dragen aan verlaging van de CO2 uitstoot bij het gebruik

van grondstoffen. Bijvoorbeeld uit plastic afval geproduceerde brandstoffen worden

daarom niet aangemerkt als circulaire producten omdat het in het plastic

aanwezige koolstof weer snel vrijkomt als CO2.



Pagina 2/2

Op dit moment in de transitiefase ontstaat er echter nog steeds een stroom

afvalplastic die alleen geschikt is om te verbranden of te storten. Partijen als

ExxonMobil zien in deze stroom een grondstof voor raffinaderijen als alternatief

voor aardolie. Het plastic afval wordt chemisch gerecycled waarbij een spectrum

aan (tussen)producten ontstaat, die volgens (concept) EU-regels niet allemaal

aangemerkt kunnen worden als circulair. Dit heeft gevolgen voor de business case

van het plastic recyclingproject van ExxonMobil. 

3. Bent u bereid om met ExxonMobil in contact te treden om in gezamenlijkheid na te

gaan welke Europese en/of nationale wetgeving het recyclen van plastics in de weg

staat en hierover met de landelijke overheid en/of Europese Commissie in contact te

treden om te bezien in hoeverre er ruimte is voor een experiment en/of aanpassing

van de wetgeving ter zake?

Antwoord

Gezien de bovenstaande antwoorden en gelet op de hieronder genoemde

overwegingen, zien wij daar op dit moment nog onvoldoende aanleiding toe: 

- Naar aanleiding van ambtelijk overleg met het bedrijf en de betrokken

omgevingsdienst DCMR blijkt dat de nationale wetgeving in dit geval niet de

bottle neck lijkt te zijn voor het rondkrijgen van de benodigde

omgevingsvergunning. De omgevingsdienst en het bedrijf voeren hierover

constructief overleg.

- Daarnaast kunnen wij u informeren dat in de Taskforce Circulaire Economie van

de Economic Board Zuid-Holland wordt gewerkt aan een actieagenda voor de

circulaire industrie in de regio, met ruimte voor punten met betrekking tot

(inter)nationale wet- en regelgeving. Binnen die context zou het vraagstuk

eventueel meegenomen kunnen worden.
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