
 

 
 

 
 
Invoering systeem rPet beker in Assen 
 
Verzoek aan KHN-A om mee te denken in aanpak en systeem om te komen tot een uniforme invoering 
van de rPet beker 
 
 
Aanleiding 
 
Zowel de gemeente Assen als De Stichting TT Week Assen hebben verduurzamen hoog op de agenda 
staan. De wereld heeft de afgelopen twee jaar redelijk stil gestaan als het gaat om evenementen, 
maar niet als het gaat om de circulaire economie. In juli 2021 is er bijvoorbeeld een verbod gekomen 
op het gebruik van de ‘oude’ plastic beker (single use plastic). Deze mogen dus niet meer gebruikt 
worden en dienen vernietigd te worden. E.e.a. vraagt om een versnelde invoering van een 
vervangend systeem voor evenementen. Aangezien het TT Festival het grootste evenement in Assen 
is, onderzoeken de gemeente Assen en het TT Festival of er een eenduidig systeem in Assen 
ingevoerd kan worden dat niet alleen voor het TT Festival kan worden ingevoerd, maar voor alle 
evenementen waar in plastic geschonken wordt. Daarnaast wil Assen zich profileren als een ‘schone’ 
stad en ook het TT Festival wil haar imago ombuigen van ‘glijden over de kippenboutjes’ naar een 
‘schoon’ festivalterrein. 
 
Er zijn twee mogelijkheden om de ‘oude’ beker kunnen vervangen: de hardcup of de rPet beker. De 
voorkeur voor het TT Festival gaat uit naar de rPet beker. De herbruikbare (statiegeld) beker, vaak 
ook aangeduid als “hardcup” kent (nu nog) te veel nadelen op het gebied van hygiëne, logistiek en 
beschikbaarheid in grote hoeveelheden.   
 
Doelstelling 2022 
 
Voor 2022 willen de gemeente Assen en de Stichting TT Week Assen een eenduidig systeem invoeren 
waarbij de rPet beker gebruikt wordt én de afvalstroom gereguleerd wordt (60% circulair in 2022). 
Dit kan alleen wanneer de beker schoon wordt ingeleverd. Het gebruik van afvalbakken draagt 
onvoldoende bij aan deze schone afvalstroom (er wordt ook ander vuil in de afvalbak weggegooid) 
en ook op de grond vindt er te veel vervuiling van de beker plaats, waardoor ook deze afvalstroom 
niet gerecycled kan worden. De drinkbeker zal dus ingeleverd moeten worden (hiervoor wordt een 
financiële prikkel voorgesteld, meer info bij het kopje Hoe willen we het systeem invoeren?). Het 
recyclen kan alleen plaatsvinden als we het samen doen (gemeente Assen, TT Festival én 
(horeca)ondernemers).  
 
Uitdagingen en kansen 
 
Zoals aangegeven is een schone afvalstroom belangrijk voor het recyclen en zal er dus gebruik 
gemaakt moeten worden van 1 soort materiaal en voor het schoon inzamelen van het afval. De rPet 
beker is al van gerecycled materiaal gemaakt en dus al een verbetering ten opzichte van de ‘oude’ 
plastic beker dat gemaakt was van niet gerecycled plastic en dat ook niet kon worden gerecycled. 
Maar wil je naast het gebruik van een gerecyclede beker werkelijk bijdragen aan een circulaire 
economie, dan is het zaak de beker nogmaals te recyclen. En dat kan dus alleen met die schone 
afvalstroom. Hiervoor is het zaak dat er 1 soort beker wordt gebruikt, zodat het voor de 
afvalverwerker duidelijk zichtbaar is welke beker gerecycled kan worden (en niet onverhoopt gemixt 
kan worden met de single use plastic die niet gerecycled kan worden). En dit is alleen mogelijk als alle 



 

 
 

partijen aan dit systeem meewerken. De uitdaging voor het TT Festival blijft het 
door bezoekers zelf meegenomen drinken en eten (afval). Ook zullen er nog 
steeds bekers op de grond belanden. Hiervoor zal een afvalteam worden ingezet 
dat zoveel mogelijk bekers van de grond zal ruimen. 
 
Hoe willen we het systeem invoeren? 
 
Het systeem werkt alleen als alle partijen die het betreft, samenwerken. De Stichting TT Week Assen 
koopt de beker in (in meerdere maatvoeringen) en zorgt ervoor dat de beker een herkenbaar uiterlijk 
krijgt (door middel van een reliëf). Voor de inkoop sluit de Stichting TT Week Assen een contract af 
met de betreffende (horeca)ondernemers, net als dat ze dat doet voor de activiteiten buiten de 
inrichting die iedere (horeca)ondernemer voorafgaande aan het TT Festival moet aanvragen. Voor de 
uitgifte stelt het TT Festival een distributiesysteem op. De beker zal iets duurder zijn dan wanneer de 
beker wordt ingekocht bij een drankleverancier waar de individuele (horeca)ondernemer een goed 
contract mee heeft, maar door de invoering van een financiële prikkel voor de bezoeker, verdient de 
(horeca)ondernemer dit weer terug. De klant betaald €0,50 extra voor de eerste beker (dus als een 
drankje €2,80 kost, betaalt de bezoeker €3,30). Iedere keer wanneer de bezoeker een drankje bestelt 
en zijn beker weer inlevert betaalt hij de normale prijs (€2,80). De bezoeker krijgt geen geld terug als 
hij extra plastic bekers inlevert. Het is dus geen ‘statiegeld’ systeem. Levert de bezoeker geen beker 
in wanneer hij opnieuw bestelt, dan betaalt hij dus wederom €0,50 extra voor zijn drankje (€3,30). 
Deze financiële prikkel moet de bezoeker ‘bewegen’ om zijn beker weer in te leveren bij de bar. De 
ingeleverde bekers, worden door een afvalteam gedurende het TT Festival meerdere keren 
opgehaald.Dit vraagt niet alleen van de betrokken partijen een nieuwe werkwijze, maar vraagt ook 
van de bezoeker een gedragsverandering. Dit kan niet alleen met de financiële prikkel bewerkstelligd 
worden. Een uitgebreide publiekscampagne zal hiervoor noodzakelijk zijn. 
 
Wat betekent dit voor mij als (horeca)ondernemer? 
 
De ‘oude’ plastic beker dient vernietigd te worden. Deze kunnen ingeleverd worden bij de 
milieustraat van de gemeente Assen. Deze mag de (horeca)ondernemer dus niet meer gebruiken. 
 
Voor het TT Festival koopt de (horeca)ondernemer de bekers niet in bij de drankleverancier, maar via 
de Stichting TT Week Assen. Zoals aangegeven kan dit iets duurder zijn doordat er 1 speciale beker 
voor Assen wordt geproduceerd, maar dit kan weer worden terugverdiend door de €0,50 die de 
bezoeker betaalt voor zijn eerste beker. 
 
De medewerker neemt de beker in (extra handeling) wanneer de bezoeker wederom een drankje 
bestelt. Deze worden in een doos verzameld. De doos wordt gedurende het TT Festival meerdere 
keren opgehaald bij de drankuitgiftepunten door een afvalteam. 
 
Het invoeren van dit systeem vraagt van de (bar)medewerker twee extra handelingen. Ten eerste 
moet de medewerker de beker innemen en in een speciaal daarvoor beschikbare doos leggen. Ten 
tweede moet de medewerker bij de uitgifte alert zijn op de extra €0,50 die per eerste beker aan het 
bedrag moet worden toegevoegd. 
 
Wat betekent dit voor de bezoeker? 
 
Allereerst een gedragsverandering. De bezoeker is, zeker tijdens het TT Festival, gewend de beker op 
de grond te laten vallen. Met een publiekscampagne zal de bezoeker bewust gemaakt moeten 
worden van deze handeling en van zijn eigen ecologische voetstap. Daarnaast betaalt de bezoeker 
gedurende het bezoek €0,50 extra. Dit is eenmalig wanneer de bezoeker de beker weer inlevert 
wanneer hij een nieuw drankje bestelt. 


