
INTENTIEVERKLARING
‘COMMUNITY OF PRACTICE PLASTIC (COPP) RIJN-MAAS DELTA’

DE ONDERGETEKENDEN:

 

1. Hogeschool Rotterdam, RDM Centre of Expertise, vertegenwoordigd door          directeur
RDM Centre of Expertise;
 

2. Rijkswaterstaat, .
 

3. Port of Rotterdam, vertegenwoordigd door                     manager Environmental
Development;

 
4. Allseas, vertegenwoordigd door                           Vice President Innovations;
 

5. The Great Bubble Barrier, vertegenwoordigd door               CTO;
 

6. Het Hoogheemraadschap van Rijnland, vertegenwoordigd door                             
Beleid & Advies Waterketen en kwaliteit;

 
7. Het Hoogheemraadschap van Delfland, vertegenwoordigd door Marcel Belt, Hoogheemraad;
 

8. Waternet,
 

9. Deltares,
 

10. Gemeente Rotterdam,
 

11. Provincie Zuid-Holland,
 

12. Natuur en Milieu Federatie Zuid-Holland,
 

13. Plastic Soup Foundation,
 

14. The Ocean Clean Up,
 

15. By The Oceans we Unite,
 

16. Tauw,
 

17. Antea Group,
 

18. Noria Sustainable Innovators, vertegenwoordigd door Rinze de Vries, CEO;
 

19. Wageningen University & Research WUR,
 

20. Tu Delft,
 

21. Universiteit Utrecht,
 

22. Unibrick,

 

23. Heydra Milieuservices,
 

24. MRD Marine Support,
 

25. Braveheart Marine,
 

26. Dredging Marine Offshore,



DEFINITIES:

 
Community of Practice (CoP):

Een groep organisaties uit de werkpraktijk (profit en non-profit, onderwijs en overheid) die
een passie of belang delen en door het opbouwen van relaties en uitwisseling van kennis met
en van elkaar leren.

  
Plastic zwerfvuil:

Plastic voorwerpen (al dan niet gedegradeerd) die in de omgeving rondslingeren op plekken
die daar niet voor bedoeld zijn.
 

Monitoren:
Het meten van hoeveelheden en samenstelling van plastic zwerfvuil in de wateren en
bijbehorende oeverzones van de Rijn-Maas Delta.
 

Inzamelen:
Het afvangen, verwijderen en afvoeren van zwerfplastics in wateren en het verzamelen,
verwijderen en afvoeren van zwerfplastics op oeverzones van de Rijn-Maas Delta.

 
Verwerken:

Het terugbrengen van ingezamelde plastics (en de processen die daarvoor nodig zijn) uit
wateren en oevers van de Rijn-Maas Delta in de plastic keten (recycling, hergebruik,
opwaardering etc.) daarmee invulling gevend aan circulaire economie.
 

Rijn-Maas Delta:
Voor de begrenzing van de Community of Practice wordt grofweg de indeling van de
Stroomgebiedbeheersplannen aangehouden  van deelstroomgebied Rijn-west en het westelijk
deel van het stroomgebied van de Maas.

NEMEN HET VOLGENDE IN AANMERKING:
 

1. Partijen ieder vanuit de eigen (beleids-)doelstellingen streven naar een vermindering van
plastic in de wateren van de Rijn-Maas Delta;
 

2. Er geen eenduidig beeld is van de omvang van het plasticprobleem;
 

3. Een plastic vrije Rijn-Maas Delta en Noordzee afhankelijk is van een multi-stakeholder
aanpak;

 
4. Het uitwisselen van netwerken, kennis en ervaringen bijdraagt aan de ontwikkeling van

kennis en maatregelen op (boven)regionaal niveau.

SPREKEN GEZAMENLIJK DE VOLGENDE INTENTIE(S) UIT:
 
Inhoudelijke bijdrage

De doelstellingen van de 'Community of Practice Plastic Rijn-Maas Delta’ zijn om samen een volledig,
betrouwbaar, gevalideerd totaalbeeld van plastics in de wateren van de Rijn-Maas Delta te verkrijgen
en inzicht in welke methoden toepasbaar zijn om het Rijn-Maas Delta gebied te kunnen monitoren en
saneren.
 
De inzet vindt plaats volgens de drie pijlers: Monitoren, Inzamelen en Verwerken.

 
Ter ondersteuning van de doelstellingen zal de CoPP:

· Kennis en data en netwerken delen met elkaar;
· Werken aan standaardisatie van data en dataverzamelingsmethodieken;
· Gezamenlijk onderzoeksvragen identificeren en formuleren.

 
Door het zwerfafval in en rond de Rijn-Maas Delta te monitoren zal dit leiden tot inzichten om
schoner water en schonere oevers te bewerkstelligen en mogelijkheden tot hergebruik te stimuleren.



Taken en verantwoordelijkheden van partijen
Deelname aan CoPP:
Partijen verklaren deel te nemen aan de reguliere CoPP bijeenkomsten, waarvan aantal en frequentie
jaarlijks gezamenlijk bepaald worden. Daarnaast verklaren de partijen deel te nemen aan activiteiten
die voortvloeien uit de reguliere bijeenkomsten en bij dragen aan de doelstelling. Afhankelijk van de
doelstellingen is de bijdrage gericht op een (of meerdere) van de bovengenoemde pijlers.
 
Organisatie
De coördinatie van de CoP Plastic is tot september 2020 in handen van RDM Centre of Expertise van
de Hogeschool Rotterdam.
Hieronder wordt verstaan:

· De secretariële ondersteuning van de CoP;
· Het voorbereiden, voorzitten en uitwerken van bijeenkomsten;
· Het faciliteren van communicatie(-kalender en -middelen).

 
Ten aanzien van de organisatie van de CoP Plastic gelden voorts de volgende afspraken:


· De partijen bepalen gezamenlijk de agenda en ambities per jaar;
· Financiering van de coördinatie van de CoP Plastic is tot september 2020 belegd. Na deze

termijn zal vastgesteld worden hoe eventuele kosten (fte en €) die gemoeid zijn met de
overkoepelende inspanningen (onder andere voor inzet coördinatie en PR/communicatie)
gedragen gaan worden door de leden van de CoP Plastic.

 
Kennis en data delen
Partijen verklaren te streven naar zoveel als mogelijk delen van kennis, ervaring en data door actief
bij te dragen aan:

· Het delen van kennis en ervaring;
· Het delen van data;
· Meer en betere samenwerking;
· Een online platform en website ontwikkelen (te gebruiken voor het delen van best practices,

om kennisuitwisseling en samenwerking te faciliteren en stimuleren en als middel voor
externe communicatie);

· Geen enkele partij zal verplicht worden tot het leveren van een bijdrage;
 
Duur, toe- en uittreding

De intentie wordt uitgesproken voor een periode van 3 jaar waarna besloten wordt over eventuele
verlenging. 
 
Er wordt naar gestreefd dat nieuwe partijen die passen binnen de doelstellingen van de CoP Plastic
toetreden tot de community. Nieuwe partijen die lid worden van de CoP Plastic dienen deze
intentieverklaring te ondertekenen.
 
Het is de leden vrij om te allen tijde uit de CoP Plastic te treden.



ONDERTEKENING


