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Invoering hard cups systeem tijdens (stadsbrede) evenementen in Breda 

 
Breda is een evenementen stad. Alle inwoners genieten wel van één van de stadsbrede 

evenementen in Breda zoals Breda Jazz, Carnaval en Koningsdag. Helaas zien we als 

GroenLinks en PvdA ook vaak dat na evenementen bekers achterblijven op straat en in de 

singels. Ondanks de inspanningen van de afvalservice en de inzet van vrijwilligers belanden 

er alsnog vele bekers in de singels en in de natuur.  

 

Vanaf 2024 zal het gebruik van wegwerpbekers verboden worden vanwege Europese 

regelgeving. We zullen in Breda dus over moeten op een ander systeem, waarbij bekers na 

gebruik weer ingezameld worden. Dit past binnen het doel van Breda om in 2050 een 

circulaire stad te zijn. Ook het evenementenbeleid sluit al aan bij het voorkomen van 

wegwerp door gebruik te maken van ‘slimme combinaties van preventie (afvalplannen, 

hardcups) en schoonmaak [...]’.  

 

We hebben gezien dat het kan. In 2022 heeft een afvaardiging van de raad, Wethouder 

Bakker, het Ondernemersfonds Breda en de Bredase Afdeling van de Koninklijke Horeca 

Nederland op initiatief van Zero Waste Nederland een bezoek gebracht aan het Leids 

ontzet. Daar worden al een aantal jaar met succes stadsbrede evenementen georganiseerd 

met herbruikbare ‘hard cups’. De bezoeker betaalt statiegeld, levert na gebruik de beker 

weer in en krijgt het statiegeld weer terug. Het Ondernemersfonds Breda en de Bredase 

afdeling van de Koninklijke Horeca Nederland ondersteunen de keuze voor een hard cups 

systeem en schreven hierover een brief aan het college1.  

 

Recyclebare soft cups geen oplossing 

Regelmatig komt het vraagstuk naar voren of het gebruik van recyclebare soft cups ook een 

oplossing kan zijn om evenementen duurzaam te kunnen organiseren. In combinatie met 

een statiegeldsysteem kunnen deze bekers ook ingezameld en gerecycled worden. Uit 

onderzoek blijkt echter dat hard cups al na vijf keer gebruiken duurzamer zijn dan 

recyclebare soft cups2. In termen van circulariteit is hergebruik altijd beter dan recycling. 

Voor recycling is energie nodig om de bekers weer om te smelten en nieuwe bekers van te 

maken.  

 

Bovendien wordt het met een soft cups systeem steeds moeilijker om aan de Europese 

regelgeving te voldoen. De normering wordt namelijk steeds strenger en gaat toe naar een 

inzamelingseis van 90%. Uit meerdere pilots blijkt dit niet realistisch met soft cups, 

 
1Brief van het Ondernemersfonds Breda en de Bredase afdeling van de Koninklijke Horeca Nederland 
aan het college van B&W getiteld ‘Invoeren hardcups met statiegeld tijdens stadsbrede evenementen’ 
(10 oktober 2022) 
2https://www.plasticpromise.nl/actueel/2020/11/5/herbruikbare-of-recyclebare-bekers-op-
evenementen-wat-is-de-meest-duurzame-keuze 



aangezien soft cups nog steeds het gevoel geven aan de bezoeker dat de beker niks waard 

is en de bezoeker daarom eerder geneigd is deze op straat te gooien. Bovendien heeft het 

hard cups systeem draagvlak onder de Bredase ondernemers. Ze noemen het ‘een unieke 

kans voor Breda’ om tijdens Koningsdag 2023 de tweede stad in Nederland te zijn die 

volledig overgaat op hard cups.  

 

Rol van de gemeente 

Om een hard cups systeem te kunnen invoeren is een coördinerende rol van de gemeente 

nodig. De bezoeker wil tijdens een stadsbreed evenement de beker op een andere plek 

kunnen inleveren dan waar de beker in gebruik is genomen. Daarom is het voor zowel de 

bezoeker als de horecaondernemer belangrijk dat er één systeem stadsbreed gehanteerd 

wordt. De stichting Ondernemersfonds Breda en de Bredase afdeling van de Koninklijke 

Horeca Nederland geven aan dat hiervoor wel politieke keuzes gemaakt moeten worden. 

 

Er zijn een aantal zaken nodig vanuit de gemeente: 

● een coördinerende en ondersteunende rol van de gemeente, om partijen bij elkaar te 

brengen die het hard cups systeem gaan gebruiken en een rol hebben in de logistiek, 

uitgifte, inname en het wassen; 

● een wettelijke verankering zodat alle ondernemers deelnemen aan het systeem en er 

een gelijk speelveld blijft bestaan; 

● één of meerdere pilots tijdens stadsbrede evenementen om te leren hoe het 

hardcups systeem praktisch ingevoerd kan worden. 

 

Bredaas trots 

Wat is nu betere marketing voor Breda, evenementenstad: 

 

Om die reden hebben GroenLinks en de PvdA enkele vragen aan de fracties en het college. 
 
Vragen aan de fracties 
 

1. Ziet de raad ook dat het hard cups systeem draagvlak heeft onder de Bredase 
ondernemers, een duurzame wijze is om evenementen te organiseren en past binnen 
de Europese regelgeving? 



2. Ziet de raad ook dat soft cups een minder duurzaam en niet houdbaar alternatief is op 
de lange termijn? 

3. Is de raad het eens dat niet langer gewacht kan worden met de voorbereidingen om 
een hardcups systeem te kunnen invoeren tijdens (stadsbrede) evenementen in 
Breda vanaf 2024? 

4. Is de raad het eens dat het college daarvoor zo snel mogelijk in gesprek moet gaan 
met (horeca) ondernemers, organisatoren van evenementen en bedrijven die 
hardcups leveren en wassen om de invoering van het hard cups systeem in 2024 
mogelijk te maken? 

5. Is de raad het eens dat er in 2023 minimaal twee pilots nodig zijn waarvan minimaal 
één stadsbreed evenement om te leren over hoe het hard cups systeem praktisch 
vorm gegeven kan worden, voordat de Europese wetgeving in werking treedt? 

6. Is de raad het eens dat verankering in regels noodzakelijk is om het gebruik van hard 
cups stadsbreed vast te stellen en daarmee oneerlijke concurrentie te voorkomen? 

 
Vragen aan college  
 

1. Ziet het college ook dat de overstap naar hard cups tijdens stadsbrede evenementen 
uiteindelijk nodig is om aan de Europese regelgeving te voldoen?  

2. Gelet op de voorkeur van het ondernemersfonds voor hard cups, wat voor conclusie 
trekt het college daar uit?  

3. Hoe logisch vindt het college het om alsnog de ruimte te geven voor een soft cups 
systeem, ondanks dat daar geen draagvlak voor lijkt bij ondernemers, het minder 
duurzaam is en op termijn niet houdbaar is? 

4. Hoe ziet de toekomst van onze stadsbrede evenementen er uit wanneer we geen 
duurzame en toekomstbestendige manier hebben om ze te organiseren? 

5. Ziet het college ook dat voor de opstartfase van het hard cups systeem een pro-
actieve en coördinerende rol van de gemeente noodzakelijk is, aangezien 
ondernemers dit niet individueel kunnen oppakken? 

6. Heeft het college in beeld wat de vragen van het ondernemersfonds betekenen voor 
de aanpak en het beleid van de gemeente? 

7. Ziet het college ook dat pilots nodig zijn tijdens stadsbrede evenementen om te leren 
over hoe het hard cups systeem praktisch vorm gegeven kan worden, voordat de 
Europese wetgeving in werking treedt? 
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