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1 Inleiding 
1.1 Naar een circulaire economie 
In 2012 is het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
gestart. VANG is gericht op het terugdringen van afval en het vergroten van het aandeel afvalstoffen dat 
voor recycling wordt ingezet en daarmee beschikbaar blijft voor nieuwe toepassingen. Een onderdeel van 
het programma VANG is VANG Buitenshuis. Dit helpt de kantoor-, winkel- en dienstensector (KWD-sector) 
om voor 2022 de 2 miljoen ton restafval die vrijkomt - en die vergelijkbaar is met huishoudelijk afval - te 
halveren naar 1 miljoen ton. Het doel is meer te recyclen, minder grondstoffen te gebruiken en zo een stap 
te zetten naar een circulaire economie. Binnen VANG Buitenshuis zijn negen sectoren onderscheiden, 
waaronder Personenvervoer. 

Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (Rijkswaterstaat WVL) is belast met de uitvoering van 
VANG Buitenshuis en hecht veel waarde aan het realiseren van de programma-ambities. De sector 
Personenvervoer ligt dicht aan tegen het eigen domein van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en 
de beheertaken van Rijkswaterstaat. Dat verplicht tot een voortrekkersrol, maar heeft ook als belangrijk 
voordeel dat er een groter begrip is van de sector en dat mogelijk vanuit eigen taken en 
verantwoordelijkheden ondersteund kan worden. De sector kenmerkt zich bovendien door een 
overzichtelijk aantal partijen en een bereik onder vrijwel alle Nederlanders. Iedereen reist immers, of het nu 
met de auto, bus, tram, metro, trein, veerboot of het vliegtuig is. De sector is daarom binnen de prioriteit 
Consumptiegoederen aangemerkt als speerpunt voor de komende jaren. 

 

1.2 Onderzoeksdoelen 
Voor het bereiken van een circulaire economie moet een lange weg worden afgelegd. De circulaire 
economie is een veelomvattend concept voor de duurzame en toekomstbestendige inrichting van de 
economie dat de traditionele keten van take, make, waste transformeert naar oneindig gebruik van 
dezelfde grondstoffen. Dat omvat alle aspecten van de hedendaagse en toekomstige economie. We 
staan nu nog aan het begin van die transformatie. 

In dit onderzoek ligt de focus op het bevorderen van preventie en gescheiden inzamelen van 
reizigersafval. Hieronder verstaan we het afval dat vrijkomt in voertuigen en op stations en/of haltes. Met 
een focus op reizigersafval levert dit onderzoek een bescheiden maar concrete bijdrage aan de 
transformatie. Twee onderzoeksdoelen staan daarbij centraal: 

• Verkennen van de huidige praktijk in de sector en identificeren van kansen en verbeterpunten; 

• Vervoersorganisaties handelingsperspectief bieden om ambities te formuleren en daaraan 
invulling te geven. 

Met de resultaten van het onderzoek kunnen vervoersorganisaties, decentrale overheden en andere 
betrokkenen zelfstandig aan de slag. Rijkswaterstaat WVL gebruikt het onderzoek om aan haar focus op 
en haar ondersteuning aan de sector vorm te geven. 

 

1.3 Leeswijzer 
Dit rapport begint met een beschrijving van de onderzoeksaanpak in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 
beschrijven we de resultaten van het onderzoek onder vervoersorganisaties. In hoofdstuk 4 vertalen we die 
resultaten in handelingsperspectieven voor vervoersorganisaties. Dit rapport heeft twee bijlagen.  
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2 Onderzoeksaanpak 
Om invulling te geven aan de onderzoeksdoelen hebben we twee theoretische concepten gebruikt. Voor 
het schetsen van een sectorprofiel gebruiken we de innovatietheorie van Rogers, ook wel Diffusie van 
innovatie genoemd.  Om kansen en verbeterpunten te identificeren hebben we het 
´Gedragsanalysekader voor de ontwikkeling van effectiever milieubeleid’ van de Raad voor de 
leefomgeving en infrastructuur gebruikt (verder: gedragsanalysekader). De informatie, die in dit onderzoek 
is gebruikt, komt uit bureaustudie en (telefonische) gesprekken met MVO-managers of vergelijkbare 
functionarissen van veertien vervoersorganisaties1. 

 

2.1 Diffusie van innovatie 
De innovatietheorie van Rogers beschrijft de levenscyclus van innovaties. De theorie wordt vooral gebruikt 
in marketing om de adoptie van nieuwe producten te beschrijven. Maar de theorie is oorspronkelijk 
ontwikkeld voor het beschrijven van het gebruik van innovatieve ideeën of werkwijzen. De theorie 
onderscheidt vijf stadia of groepen gebruikers en hun houding ten opzichte van de innovatie. In dit 
onderzoek is het scheiden van reizigersafval de centrale innovatie. En we onderscheiden drie in plaats van 
vijf stadia: pioniers, volgers en achterblijvers. De typering van die stadia is opgenomen bij de bespreking 
van onderzoeksresultaten in hoofdstuk 3. 

 

2.2 Gedragsanalysekade 
Om te komen tot effectieve beleidsinstrumenten voor milieuvriendelijk gedrag heeft de Raad voor de 
leefomgeving en infrastructuur in 2014 het advies ´Doen en laten, gedragsanalysekader voor de 
ontwikkeling van effectiever milieubeleid’ opgesteld. Het gedragsanalysekader is opgesteld rondom de 
onderstaande schematische werking van gedrag. Het gedragsanalysekader onderscheidt vier 
gedragsbepalende factoren: bekwaamheden, motieven, omstandigheden en keuzeprocessen. Die 
factoren bepalen welk gedrag vertoond wordt en tot welk effect dat leidt. Ongewenst gedrag wordt 
veroorzaakt door belemmeringen in die factoren. Door analyse van de gedragsbepalende factoren 
kunnen deze belemmeringen in beeld komen en kunnen beleidsstrategieën en -instrumenten worden 
geformuleerd. 

 

 

Figuur 1 Schematische weergave van de werking van gedrag2 

                                                      
1 Voor een overzicht van geraadpleegde bronnen en de vervoersorganisaties die in dit onderzoek zijn 
meegenomen, zie bijlage B Bronnenverantwoording achterin dit rapport. 

2 Naar: Doen en laten, gedragsanalysekader voor de ontwikkeling van effectiever milieubeleid, Raad voor 
de leefomgeving en infrastructuur, 2014. 
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Het gedragsanalysekader is ontwikkeld met het doel milieuvriendelijk gedrag van mensen te stimuleren. In 
dit onderzoek hebben wij de theorie gebruikt voor de analyse van het ‘gedrag’, ofwel het handelen, van 
vervoersorganisaties. Zoals het gedrag van mensen, ontstaat ook het handelen van organisaties uit een 
samenspel van (gedragsbepalende) factoren. Voor iedere organisatie is de samenstelling van die factoren 
verschillend, wat leidt tot verschillend handelen en verschillende effecten ten aanzien van het milieu, of in 
dit geval de circulaire economie en afvalscheiding. 

Het handelen van organisaties en de effecten daarvan zijn gedeeltelijk met bureaustudie te 
beantwoorden. Doelstellingen, de strategie, een plan van aanpak en behaalde resultaten lenen zich voor 
vermelding in jaarverslagen of op websites. In hoeverre er belemmeringen zijn in de gedragsbepalende 
factoren wordt pas duidelijk na verdieping in de betreffende organisaties. In de gesprekken met de 
vervoersorganisaties stonden de gedragsbepalende factoren dan ook centraal. 

Uit de analyse van bureaustudie en gesprekken hebben we de gemene delers vertaald in kansen en 
verbeterpunten, opgenomen in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 hebben we handelingsperspectieven 
opgenomen voor het benutten van die kansen en het werken aan de verbeterpunten. 

 

  

 
 

Stationsplein Rotterdam CS 
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3 Resultaten 
Dit hoofdstuk bevat de informatie uit de bureaustudie en gesprekken. Die informatie is aan de hand van 
de innovatietheorie en het gedragsanalysekader vertaald in een sectorprofiel, kansen en verbeterpunten. 

 

3.1 Sectorprofiel 

Milieubewust en duurzaam ondernemen is voor vrijwel alle onderzochte vervoersorganisaties een 
onderdeel van de bedrijfsvoering. Dit wordt in concessies over het algemeen ook vereist. In 
milieubeheerplannen (al dan niet gecertificeerd conform ISO 14001) heeft afvalbeheer een beperkte 
plaats; de milieu impact van afval is relatief laag. De inspanningen voor duurzaam ondernemen richten 
zich – logischerwijs – op reductie van CO2-emissies en inzet van duurzame brandstoffen. 

Openbare informatie over beleid en cijfers met betrekking tot de circulaire economie en afvalinzameling is 
slechts van een aantal vervoersorganisaties beschikbaar3. Vervoersorganisaties beschrijven in 
jaarverslagen en op hun website wel andere duurzaamheidsdoelstellingen, bijvoorbeeld voor emissievrij of 
energiezuinig vervoer. Van enkele vervoersorganisaties hebben we in het geheel geen informatie over 
duurzaamheid en milieu gevonden. Ook op de websites van brancheorganisaties en OV-vakbladen wordt 
weinig tot niets gepubliceerd over afval of circulaire economie. Slechts een aantal vervoersorganisaties 
heeft concrete doelstellingen uitgesproken: 

• Schiphol heeft de ambitie een Zer0 Waste-luchthaven te worden in het jaar 2030. In 2020 [wordt] 
minimaal 70 procent van het operationele afval gerecycled. 

• NS en ProRail willen de hoeveelheid afval in treinstations en treinen in 2020 reduceren met 25% en 
zij willen 75% van hun afval scheiden. 

• Eindhoven Airport wil in 2020 ten minste 30 procent van het afval gescheiden hebben. 

 

Uit de gesprekken met vervoersorganisaties blijkt evenwel dat de circulaire economie en gescheiden 
inzameling van reizigersafval langzaam meer aandacht krijgen. De circulaire economie wordt als concept 
bij een groter wordende groep vervoersorganisaties als leidend principe gehanteerd in het 
duurzaamheidsbeleid. Zij besteden al aandacht aan circulair inkopen en geven ruimte aan start-ups 
gericht op specifieke afvalstromen, zoals sinaasappelschillen voor oliën en chemicaliën en koffieprut voor 
paddenstoelenteelt. 

Alle vervoersorganisaties hebben tenminste een basisniveau in het scheiden van bedrijfsafval. In 
werkplaatsen worden conform wet- en regelgeving (gevaarlijke) afvalstoffen gescheiden ingezameld. In 
kantoren wordt tenminste papier gescheiden ingezameld, vaak aangevuld met het gescheiden inzamelen 
van in voertuigen achtergebleven kranten. 

 

 
  

                                                      
3 Stimular deed eerder onderzoek naar cijfers over (gescheiden) afvalinzameling in negen bedrijfssectoren, 
waaronder vervoer. Zij schreven daarover: “Over afval is in deze sector [vervoer] onvoldoende 
kwantitatieve informatie beschikbaar”, Stimular, Kansen voor minder restafval bij negen KWD sectoren, 
2016. 
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Reizigersafval 
Afval van reizigers wordt nog hoofdzakelijk ongescheiden ingezameld. Op basis van de samenstelling van 
het afval zijn echter wel duidelijke kansen te identificeren voor gescheiden inzameling en vervolgens 
recycling. Rijkswaterstaat verzamelde van drie onderzoeksbureaus de resultaten van sorteeranalyses uit de 
KWD-sector. Voor de sector zijn weinig gegevens beschikbaar, maar op basis van de resultaten voor (semi) 
publieke ruimte zijn wel uitspraken te doen over de samenstelling. 

De belangrijkste fracties in reizigersafval zijn papier, kunststof verpakkingen en GFT (uit voedselbereiding). 
Ook glas en blik komen voldoende voor om kansrijk te zijn voor recycling. Een groot deel van het afval zijn 
verpakkingen. Een belangrijk probleem bij de vele verpakkingen is dat deze vaak zijn samengesteld uit 
verschillende materialen. Voorbeelden zijn broodzakjes van papier en plastic en kartonnen koffiebekers 
met een coating. Bovendien komt dit afval thuis minder vaak voor en weten mensen  daardoor niet goed 
in welke afvalbak het moet. 

De verpakkingen worden door reizigers veelal onderweg gekocht en weer weggegooid. Veel afval komt 
zogezegd uit de eigen processen in het personenvervoer. In de volgende figuur is dit weergegeven in de 
keten van reizigersafval. Centraal in de keten staat de vervoersorganisatie. Op de gekleurde actoren kan 
zij invloed uitoefenen. Voor een succesvolle aanpak van afvalreductie (preventie, scheiding en recycling) 
is in alle schakels verandering nodig. In hoofdstuk 4 benoemen we voor ieder van die actoren 
handelingsperspectieven. 

 

Figuur 2 Keten van reizigersafval met actoren 
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Diffusie van innovatie 
Om in één oogopslag een beeld te geven van de mate waarin vervoersorganisaties bezig zijn met 
preventie en scheiden van reizigersafval hebben we op basis van de innovatietheorie van Rogers drie 
stadia onderscheiden. In de volgende figuur hebben we de zeventien in het onderzoek betrokken 
vervoersorganisaties toegewezen aan die drie stadia. De grenzen tussen stadia zijn een versimpeling van 
een in werkelijkheid glijdende schaal van Pioniers tot Achterblijvers. Binnen één stadium bestaan dan ook 
verschillen tussen vervoersorganisaties. 

 

 

Figuur 3 Gescheiden inzameling van reizigersafval in de sector personenvervoer volgens diffusie van 
innovatie (*onvoldoende informatie, zie toelichting Achterblijvers) 

 
Pioniers  Deze groep vervoersorganisaties loopt duidelijk voorop in hun streven naar preventie en 
scheiden van reizigersafval. Zij doen dit vanuit een uitgesproken ambitie voor de circulaire economie en 
concrete doelen voor preventie en afvalscheiding. Een goed voorbeeld is de Green Deal afvalreductie en 
-recycling op treinstations en in treinen, ondertekend door NS, ProRail en de Rijksoverheid. De 
vervoersorganisaties in deze groep scheiden (een deel) van hun reizigersafval en voeren experimenten uit 
naar hoe dat beter kan. Ze communiceren en rapporteren over hun inspanningen en resultaten. 

Volgers  Deze groep vervoersorganisaties is gemotiveerd om werk te maken van de circulaire 
economie, maar die motivatie is nog niet altijd omgezet in concrete doelstellingen. Zij hebben wel plannen 
voor (meer) preventie of gescheiden inzameling van reizigersafval of formuleren die plannen op dit 
moment. Ze experimenteren zelf nog weinig, maar hebben contact met en volgen de ontwikkelingen bij 
de Pioniers met interesse en zouden daar graag van leren. 

Achterblijvers Deze groep vervoersorganisaties geeft aan preventie en scheiden van reizigersafval 
weinig tot geen (extra) aandacht. Dat sluit inspanningen op het gebied van bedrijfsafval overigens niet uit. 
Het feit dat reizigersafval maar een klein deel vormt van de totale afvalhoeveelheid binnen de organisatie 
en dat de milieu-impact mede daardoor beperkt is, is een belangrijk argument om er weinig mee te doen. 
Dit geldt bijvoorbeeld voor busvervoerders waarbij afvalvoorzieningen veelal onder gemeentelijke 
verantwoordelijkheid vallen. 

Van drie vervoersorganisaties is in het onderzoek geen informatie over afvalreductie gevonden  in de 
bureaustudie en met deze organisaties is geen gesprek gevoerd. We hebben aangenomen dat zij zich in 
de groep achterblijvers bevinden. 
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3.2 Kansen 

Op basis van de gesprekken hebben we kansen en verbeterpunten afgeleid. In de behandeling van de 
kansen en verbeterpunten verwijzen we soms naar de stadia uit de diffusie van innovatie in het 
Sectorprofiel. Maar dat wil niet betekenen dat het vermelde ook daadwerkelijk betrekking heeft op alle 
vervoersorganisaties in het betreffende stadium. In hoofdstuk 4 hebben we handelingsperspectieven 
opgenomen voor de hieronder benoemde kansen en de verbeterpunten uit de volgende paragraaf. 

Voldoende motivatie 
Vrijwel alle vervoersorganisaties geven duidelijk blijk van hun motivatie en ambitie voor een duurzame en 
verantwoorde bedrijfsvoering. Bij de Pioniers en ook de Volgers is duidelijk sprake van intrinsieke motivatie 
voor betere afvalscheiding. Voor een grotere inspanning van de Achterblijvers lijkt extrinsieke motivatie 
nodig, bijvoorbeeld in de vorm van ambitieuzere eisen door concessieverleners. 

De vervoersorganisaties geven aan dat afvalbedrijven graag meewerken aan gescheiden inzameling van 
meer afvalstromen. Er zijn geen technische belemmeringen in de afvalverwerking. Logistieke kosten 
drukken echter zwaar op de gescheiden inzameling van reizigersafval. Met name voor PMD, een 
belangrijke stroom binnen reizigersafval, betekent dit dat vervoersorganisaties nog niet de stap zetten om 
dat gescheiden in te zamelen (zie ook de Verbeterpunten). 

 

“We voelen ons verantwoordelijk voor het 
landschap en de invloed van reizen. Wij 
willen in de toekomst volledig circulair en 
duurzaam worden”4 

 

Informele contacten 
Er is informeel contact tussen milieu- en duurzaamheidsfunctionarissen van de verschillende 
vervoersorganisaties. Op een aantal plekken wordt al samenwerking gezocht, zowel tussen Pioniers 
onderling en tussen Pioniers en Volgers. De uitrol van gescheiden afvalinzameling (papier en restafval) door 
NS en ProRail wordt in Amsterdam opvolging gegeven door het GVB. Zo ontstaat op de combistations een 
uniforme afvalinzameling en communicatie naar reizigers. De bestaande informele contacten zijn een 
goede basis voor meer gestructureerde samenwerking en kennisuitwisseling op het gebied van de 
circulaire economie en aanpak van reizigersafval. 

Voldoende Pioniers en Volgers 
De Pioniers nemen het voortouw in experimenten. En de Volgers willen daar graag van leren. Samen 
vormen zij een kritische massa die het gescheiden inzamelen van reizigersafval common practice kunnen 
maken. Het is daarbij wel belangrijk dat de Pioniers voldoende gesteund worden in hun experimenten en 
dat er geen eenrichtingsverkeer ontstaat. 

Afvalscheiding is niet concurrentiegevoelig 
Innovatie en verduurzaming is een onderscheidend vermogen voor vervoersorganisaties. Voor ontwikkeling 
op gebied van emissievrij of energiezuinig rijden speelt dat op dit moment een zeer belangrijke rol. Voor 
afvalscheiding lijkt dit (vooralsnog) minder het geval. Vervoersorganisaties realiseren zich bovendien dat 
het effect van maatregelen voor afvalscheiding door reizigers groter wordt naar mate meer 
vervoersorganisaties maatregelen nemen. 

 

                                                      
4 De quotes in dit hoofdstuk komen uit de interviews met vervoersorganisaties. 
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3.3 Verbeterpunten 

Smalle kennisbasis in organisaties 
Kennis van de circulaire economie en afvalreductie is in de meeste organisaties nog beperkt tot een 
aantal mensen die hiervoor in hun functie een verantwoordelijkheid dragen. Het kennisniveau bij 
medewerkers in de primaire processen is over het algemeen nog beperkt. Maar de motivatie om aan 
afvalpreventie en afvalscheiding te werken kan wel degelijk aanwezig zijn. Dat biedt dus ook kansen en 
versterking van de relatie tussen werkvloer en duurzaamheidscoordinator is cruciaal voor het succesvol 
invoeren van maatregelen. 

Kennisuitwisseling tussen organisaties 
Afvalbeheer is een taak van facilitair management. Operationeel hebben de meeste vervoersorganisaties 
ruim voldoende kennis in huis voor het efficiënt inzamelen en laten verwerken van afval. Gescheiden 
inzamelen vraagt echter aanpassingen in de werkzaamheden, outillage en voertuigen. Met name de 
Volgers geven aan graag kennis en ervaring van elders mee te wegen in hun aanpak. Bijvoorbeeld de 
keuze voor afvalbakken en het succes van de’brievenbus’ bij NS en ProRail. Men weet echter niet goed 
waar anderen mee bezig zijn op dit thema en welke ervaringen er zijn. Afgezien van informele en bilaterale 
contacten organiseert de sector zelf geen kennisuitwisseling over afvalscheiding. 

 

“De Rijksoverheid zou een meer 
coördinerende rol kunnen spelen om 
vervoersorganisaties te verbinden” 
 

 

Rijkswaterstaat buiten beeld 
De rol van Rijkswaterstaat in het stimuleren van de circulaire economie bleek veelal onbekend. Zij bereikt in 
haar functie van informatieloket en aanjager voor afvalscheiding deze doelgroep dus niet. 

Reizigersgedrag is een cruciale factor 
Voor de Pioniers is het gedrag van reizigers een belangrijk knelpunt in het realiseren van zuivere, 
recyclebare afvalstromen. Voor vervoersorganisaties die nog niet zijn begonnen met gescheiden 
inzameling van reizigersafval kan de onzekerheid over reizigersgedrag dan ook worden ervaren als een 
groot risico voor succesvolle implementatie. 

Er is behoefte aan meer voorlichting aan reizigers over afval scheiden. Ook is er een sterke wens voor 
uniformiteit in de te scheiden fracties, scheidingsregels en gebruik van kleuren, pictogrammen en 
begrippen5. Als reizigers op meerdere plaatsen dezelfde boodschap zien bevordert dat het juiste gedrag. 
Voor luchthavens en grote steden speelt daarin mee dat er veel internationale reizigers zijn. Daarvoor zou 
het helpen als de uniforme afspraken niet alleen landelijk maar Europees worden gemaakt. 

Overigens verschillen de meningen over het belang dat reizigers hechten aan afval scheiden. Er is onder 
meer door Nederland Schoon wel onderzoek gedaan naar het effect van schoon openbaar vervoer op 
de reizigersbeleving. Maar ons is geen openbaar onderzoek bekend naar het effect van afvalscheiding op 
de reizigersbeleving. 

                                                      
5 Eerder dit jaar heeft Rijkwaterstaat de Richtlijn uniforme afvalscheiding gepubliceerd als landelijk 
richtsnoer voor gebruik van kleuren pictogrammen en begrippen bij afvalscheiding in de (semi) openbare 
ruimte. Maar, zoals in het vorige punt al aangegeven, is dat niet bij iedereen bekend. 

http://www.greendeals.nl/doorbraak-door-andere-opening/
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“We zouden het heel mooi vinden als de 
gehele OV sector op dezelfde wijze 
gescheiden afvalinzameling van reizigers 
mogelijk maakt” 
 

Gescheiden afvalbeheertaken 
In bussen en trams is eten over het algemeen verboden. Dat zorgt ervoor dat er weinig afval aan boord is; 
een goed voorbeeld van afvalpreventie. Afval dat niettemin ontstaat tijdens hun reis gooien reizigers 
veelal in een afvalbak op haltes of stations. Dit zijn vaak gemeentelijke voorzieningen, maar tussen 
vervoersorganisaties en gemeenten ontbreekt de dialoog over hoe afvalscheiding vormgegeven kan 
worden. 

Op knooppunten is vaak sprake van voor reizigers onzichtbare grenzen in de beheerstaken door 
(verschillende) vervoersorganisaties en gemeenten. Een gebiedsgerichte aanpak ontbreekt doorgaans en 
dat leidt tot gebruik van verschillende afvalbakken en daardoor tot wisselende ‘communicatie’ naar 
reizigers over afvalinzameling. 

Logistieke kosten PMD-inzameling 
Verpakkingen vertegenwoordigen een belangrijk deel van reizigersafval. De gescheiden inzameling van 
plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD) is in de huishoudelijke 
afvalinzameling onder andere succesvol vanwege een vergoeding voor de inzamel- en sorteerkosten aan 
gemeenten vanuit het Afvalfonds verpakkingen. Dat fonds keert echter geen vergoeding uit voor in 
bedrijfsomgevingen ingezameld PMD. Door het ontbreken van een dergelijke vergoeding is het voor 
vervoersorganisaties zeer moeilijk om PMD gescheiden in te zamelen tegen acceptabele kosten. De 
aanwezigheid van andere afvalstoffen (zogenoemde stoorstoffen) in het PMD-afval bemoeilijkt bovendien 
het sorteren en recyclen. 

Monitoring van prestaties 
Monitoring en rapportage van (gescheiden) ingezameld afval is bij veel bedrijven nog beperkt. Er is 
uiteraard informatie van gecontracteerde afvalbedrijven over ingezamelde hoeveelheden afval. Die 
informatie geeft over het algemeen echter maar beperkt informatie die het verbeteren van afvalscheiding 
of –preventie mogelijk maakt; daarvoor is informatie en sturing nodig in eerdere schakels in de keten (zie 
het schema in Sectorprofiel). 

Aandacht voor circulaire economie bij concessieverlening 
Bij uitgifte van concessies wordt de circulaire economie en afvalscheiding nog niet of te weinig 
gewaardeerd. De focus ligt op emissievrij en energiezuinig. Dat is begrijpelijk vanuit milieu-impact. De 
circulaire economie kan als thema echter een heel goede opvolger zijn van de huidige focus op klimaat 
en luchtkwaliteit. Op basis van de huidige ontwikkelingen mag verwacht worden dat in de nabije toekomst 
emissievrij rijden nog maar weinig onderscheidend zal zijn tussen vervoersorganisaties. Dat onderscheid kan 
gezocht worden in de circulaire economie. 

Meer aandacht voor de circulaire economie bij concessieverlening stimuleert bovendien veel van de 
eerder genoemde verbeterpunten. Het legt meer druk op vervoersorganisaties om in de hele keten aan 
de slag te gaan met de circulaire economie en afvalreductie. 
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4 Handelingsperspectieven voor 
vervoersorganisaties 

In dit hoofdstuk geven we handelingsperspectieven voor vervoersorganisaties om aan de slag te gaan 
met de circulaire economie en afvalpreventie en -scheiding. De opgenomen handelingsperspectieven zijn 
suggesties op basis van het in het vorige hoofdstuk opgenomen sectorprofiel en de kansen en 
verbeterpunten, aangevuld met expertise van Stantec in afvalreductie. De suggesties zijn evenwel geen 
kant-en-klaar recept voor succes en dienen voor uw organisatie aan uw context te worden aangepast. 
We onderscheiden drie dimensies: 

• Versterken van de eigen organisatie; 

• Verbeteren met ketenpartners; 

• Samenwerken in de omgeving. 

Voor enkele suggesties hebben we hyperlinks opgenomen in de tekst. U kunt op de tekst klikken om op 
internet naar het betreffende voorbeeld te gaan. 

 

4.1 Versterken van de eigen organisatie 
Uw organisatie is de spil in de afvalketen zoals beschreven in hoofstuk 3. Om in die keten te werken aan 
meer preventie en gescheiden inzameling van afval is het cruciaal dat uw organisatie de motieven, 
bekwaamheden en omstandigheden heeft om daaraan sturing te geven (zie ook het 
gedragsanalysekader uit hoofdstuk 2). Suggesties voor concrete actie: 

Motieven 
• Formuleer een visie en ambitie op de circulaire economie. Maak preventie en scheiding van 

reizigersafval onderdeel van die ambitie. 

• Vertaal de ambities naar haalbare doelstellingen. Beleg die doelstellingen in de 
organisatieonderdelen - zoals inkoop, retail, facilitair beheer, vastgoed, logistiek en 
contractbeheer - die invloed hebben op het halen van de doelstellingen. 

• Maak de eigen organisatie, in alle relevante geledingen, bewust van het nut en de 
maatschappelijke verantwoordelijkheid voor afvalpreventie en afvalscheiding. 

Bekwaamheden 
• Vergroot kennis over afvalpreventie en afvalscheiding, bijvoorbeeld door uitwisseling met andere 

vervoersorganisaties en door gebruik te maken van de kennis van Rijkswaterstaat. 

• Vergroot kennis door gebruik van bestaande hulpmiddelen en informatiebronnen. Zie hiervoor ook 
het overzicht in bijlage A. 

• Experimenteer op kleine schaal. Dat kan ook met een spelelement tussen stations of vestigingen. 

Omstandigheden 
• Zorg dat alle relevante organisatie-onderdelen de doelstellingen onderschrijven. Besteed er 

aandacht aan dat de diverse actoren binnen de organisatie hun eigen bijdrage aan de 
doelstellingen en de belangen van andere actoren begrijpen. Dan pas kunnen zij de verschillende 
ketenpartners goed meekrijgen in verduurzaming van de gehele keten. 

• Ga in gesprek met concessieverleners over hoe zij de circulaire economie willen (of kunnen) 
stimuleren en hoe zij uw inspanningen daarvoor belonen. 
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4.2 Verbeteren met ketenpartners 
Werken aan afvalreductie vraagt niet alleen van uw eigen organisatie de juiste motieven, 
bekwaamheden en omstandigheden. Uw ketenpartners zijn een cruciaal onderdeel van het succes. In 
hoofdstuk 3 hebben we de belangrijkste actoren in de afvalketen benoemd. In deze paragraaf geven we 
handelingsperspectieven om samen met hen te komen tot meer afvalpreventie en afvalscheiding. 
Suggesties voor concrete actie: 

• Maak uw ambities onderdeel van de samenwerking met uw partners. Dat begint met het duidelijk 
onder de aandacht brengen van uw ambities en doelstellingen. En bespreek met uw partners hoe 
zij daaraan kunnen bijdragen. 

• Leg in contractafspraken vast hoe uw partners bijdragen aan uw doelstellingen. Dat vraagt 
evenwel dat uw eigen organisatie bereid en in staat is om aan adviezen of verzoeken van uw 
partners (financiële of organisatorische) invulling te geven. 

• Benut de door uw ketenpartners uitgesproken eigen duurzaamheidsdoelstellingen. Zoek naar 
mogelijkheden waarop ze die voor uw organisatie kunnen waarmaken. 

• Beloon de bijdragen van uw partners aan uw doelstellingen. 

In het vervolg van deze paragraaf benoemen we voor de actoren in de afvalketen specifieke 
handelingsperspectieven. De actor Productie-industrie behandelen we niet, aangezien 
vervoersorganisaties hier geen invloed op hebben. 

Retail & horeca 
Veel afval begint als verpakking of product dat wordt verkocht op stations. Voor afvalpreventie en de 
mogelijkheden voor reizigers en medewerkers om afval te scheiden is de keuze van de 
verpakkingsmaterialen heel belangrijk. Natuurlijk door zo weinig mogelijk verpakkingen te gebruiken maar 
ook door verpakkingen te kiezen die voor reizigers gemakkelijk gescheiden kunnen worden en die door 
afvalverwerkers kunnen worden gerecycled. Suggesties voor concrete actie: 

• Verhoog het kennisniveau bij inkoop en marketing van uw retail- en horecapartners. Bijvoorbeeld 
door het volgen van een training circulair inkopen (o.a. gegeven door Pianoo) of door 
terugkoppeling over de samenstelling van het restafval of handelingen bij uitgifte en verkoop. 

• Stuur in de verkoop en uitgifte van met name eten op zo weinig mogelijk verpakking en bij 
voorkeur op verpakking van één goed recyclebare materiaalsoort. Voer herbruikbare 
‘verpakkingen’ in zoals de SmartCup van Kiosk NS. 

• Vermeld op de verpakking in welke afvalbak de verpakking mag na gebruik. Gebruik hiervoor 
gangbare en uniforme pictogrammen, benamingen en kleuren. 

• Voer gescheiden afvalinzameling in (of breidt deze uit) ‘achter de toonbank’ in retail en horeca. 
Gedrag van medewerkers is als onderdeel van hun werkinstructie gemakkelijker aan te passen 
dan gedrag van reizigers. Met name in de voedselbereiding kan het apart inzamelen van GFT een 
grote bijdrage leveren aan het verminderen van restafval. 

• Onderzoek de samenstelling van het restafval (uit retail en horeca) en verken de mogelijkheden 
om dat te verminderen. 

• Stimuleer afvalscheiding door retail- en horecapartners door het invoeren van het vervuiler-betaalt 
principe in servicekosten. Of door het gescheiden afval op te halen in het verkooppunt en alleen 
voor het restafval te vragen dat zelf naar een afvalstraat te brengen; zogenoemd omgekeerd 
inzamelen. Op Schiphol is hiermee sinds 2009 in de terminalgebouwen de hoeveelheid gescheiden 
ingezameld afval verdubbeld. 

  

https://www.pianoo.nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen-mvi-duurzaam-inkopen/mvi-thema-s/circulair-inkopen
https://www.facebook.com/kioskns/photos/a.524747804382587.1073741828.518140228376678/557201874470513/?type=3&theater
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Reizigers & medewerkers 
Thuis meer afval scheiden wordt in steeds meer gemeenten de norm. Reizigers en zeker medewerkers 
verwachten daarom ook steeds vaker dat dat op meer plekken wordt ingevoerd. Openbaar vervoer heeft 
bovendien een duurzaam karakter, daar past afvalpreventie en –scheiding goed bij. Maar dat vraagt van 
reizigers en medewerkers wel extra aandacht ten opzichte van thuis. Bijvoorbeeld omdat het afval anders 
van samenstelling is of omdat reizigers bezig zijn met het halen van hun trein of bus. Dat vraagt een 
complete aanpak voor het beïnvloeden van hun gedrag door te zorgen voor de juiste motieven, 
bekwaamheden en omstandigheden. Suggesties voor concrete actie: 

• Benadruk dat reizen met het openbaar vervoer duurzaam is. Dat betekent ook efficient gebruik 
van grondstoffen en vraagt dus een bijdrage van reizigers en medewerkers aan afvalpreventie en 
afvalscheiding. 

• Organiseer voorlichting van reizigers samen met andere vervoersorganisaties en Rijkswaterstaat.  

• Spiegel de mate van afvalscheiding aan de omgeving waarin u vervoer aanbiedt, bijvoorbeeld 
gelet op het huishoudelijk afvalinzamelsysteem of de initiatieven van de betreffende gemeente(n) 
voor afvalscheiding in de openbare ruimte. 

• Gebruik de door Rijkswaterstaat opgestelde Richtlijn herkenbare afvalscheiding met uniforme 
pictogrammen, benamingen en kleuren voor uw inzamelmiddelen. Een uniforme boodschap over 
afvalscheiding in het hele land bevordert de resultaten. 

• Onderzoek de samenstelling van het restafval (uit reizigersgebieden) en verken de mogelijkheden 
om dat te verminderen. Kies afvalfracties die voor uw situatie het meeste rendement opleveren. 
Dat kan per locatie anders zijn. Zo is op Schiphol een specifieke inzameling van PET flesjes ingericht 
bij de bagagecontrole. 

• Onderzoek het effect van afvalscheiding op reizigersbeleving. Dergelijk onderzoek kan qua opzet 
grotendeels gelijk zijn aan reguliere onderzoeken naar schoonbeleving en zwerfafval (zoals dit 
onderzoek van Nederland Schoon). Zoek hiervoor samenwerking met gemeenten en 
Rijkswaterstaat in hun inspanningen voor afvalscheiding in de openbare ruimte. 

• Onderzoek ook de verwachtingen van reizigers ten aanzien van de circulaire economie en de 
verwachte bijdragen van vervoersorganisaties. Dat biedt een verdieping van het onderzoek naar 
reizigersbeleving maar kan ook bijdragen aan de visie en ambities van de eigen organisatie voor 
de circulaire economie.  

  

 
 

Schiphol Plaza 

https://www.afvalcirculair.nl/nieuws/afvalnieuws/2017/pictogrammen/
https://www.schiphol.nl/nl/schiphol-group/nieuws/weg-met-die-waterflesjes/
https://www.schiphol.nl/nl/schiphol-group/nieuws/weg-met-die-waterflesjes/
http://www.kenniswijzerzwerfafval.nl/gouden-tips/ov-gebieden
http://www.kenniswijzerzwerfafval.nl/gouden-tips/ov-gebieden
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Gemeentelijke reiniging & schoonmaak 
Afval dat is weggegooid door reizigers (en medewerkers) wordt vaak door schoonmaakpartners 
opgehaald. Bij gescheiden afvalinzameling zijn zij een belangrijke schakel. Allereerst door het gescheiden 
houden van de verschillende afvalfracties en het aanbieden in de daarvoor bestemde afvalcontainers 
van afvalbedrijven. En ten tweede omdat zij een rol kunnen spelen in het zuiver houden van recyclebare 
afvalstromen door zakken die bestemd zijn voor gescheiden afval maar teveel restafval bevatten alsnog in 
de afvalcontainer voor restafval te doen. Voor afvalbedrijven is het vaak lastig om die correctie nog te 
doen als afvalzakken eenmaal in de container zitten. Voor vervoersorganisaties die wel graag meer 
afvalscheiding zouden willen maar de inzamelmiddelen op haltes niet zelf beheren, heeft de 
gemeentelijke reinigingsdienst een vergelijkbare rol. Daar komt evenwel bij dat de gemeente ook bepaalt 
of er al dan niet gescheiden afvalbakken komen. Suggesties voor concrete actie: 

• Maak uw schoonmaakpartner(s) mede verantwoordelijk voor de resultaten van afvalscheiding. 

• Zorg voor duidelijke instructie van schoonmaakpersoneel voor het leeghalen van gescheiden 
afvalbakken. En zorg met gekleurde zakken en rolcontainers dat ook voor reizigers duidelijk is dat 
door hen gescheiden afval daadwerkelijk gescheiden gehouden wordt. 

• Betrek uw afvalbedrijf in de dialogen met schoonmaakpartners. Wijzigingen in de 
schoomaakprocessen ten behoeve van afvalscheiding moeten passen op de mogelijkheden voor 
duurzame verwerking door uw afvalbedrijf. Op Schiphol wordt hieraan al actief gewerkt. 

• Ga met de gemeente(n) waarin u vervoer aanbiedt in gesprek over het beheer van de openbare 
ruimte rondom stations en haltes. Wijs de betreffende gemeente(n) op hun maatschappelijke 
verantwoordelijkheid en stimuleer hen te volgen in de ontwikkeling dat steeds meer gemeenten 
hiermee bezig zijn. 

Afvalbedrijven 
Uiteindelijk komt het afval in een container van uw afvalbedrijf. Zij zijn de laatste schakel in de keten die er 
voor zorgt dat zoveel mogelijk afval weer een nuttige toepassing krijgt in nieuwe producten. Uw 
afvalbedrijf beschikt over veel kennis. Kennis van recyclingmogelijkheden maar ook kennis over uw afval. 
Het is belangrijk ervoor te zorgen dat u die kennis maximaal benut maar zelf regie houdt over hoe die 
kennis gebruikt wordt. Suggesties voor concrete actie: 

• Maak duidelijke afspraken over de rapportage over afvalhoeveelheden en samenstelling door uw 
afvalbedrijf. Vraag daarbij niet alleen naar cijfers maar ook naar interpretatie van die cijfers, 
inclusief afvies voor verbetering. Zorg ervoor dat u de informatie krijgt op basis waarvan u kunt 
beslissen over het doorvoeren van optimalisaties. 

 

 
 

Arnhem CS 

 
 
Utrecht CS 

https://www.fmm.nl/topics/inkoop-contractmanagement/nieuws/verschillende-schoonmaakbedrijven-werken-intensief-samen-op
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• Verlang van uw afvalbedrijf dat zij in dialoog gaan met de andere actoren in de afvalketen van 
uw organisatie. Zij kunnen goed aangeven op welke wijze de voorgaande schakels kunnen 
bijdragen aan het succes van de hele keten. 

• Reken uw afvalbedrijf bij voorkeur af op de wijze van verwerking van uw afval. Hierop hebben zij 
meer invloed dan op een vaak gehanteerde doelstelling voor afvalscheiding. 

 

4.3 Samenwerken in de omgeving 
In aanvulling op het bevorderen van afvalreductie in de keten kunt u ook de samenwerking zoeken in uw 
omgeving. Een belangrijk verbeterpunt uit het onderzoek zijn de kosten verbonden aan het invoeren van 
gescheiden afvalinzameling. Om met name logistieke kosten te compenseren is voldoende volume 
(massa) nodig. Dat kan op sommige locaties binnen de eigen vervoersorganisatie. Maar in veel situaties 
liggen verschillende stations of haltes te ver van elkaar voor het behalen van schaalvoordeel. Het kan in 
die gevallen lonen om samen met derden in de omgeving te zorgen voor voldoende massa. Suggesties 
voor concrete actie: 

• Zoek samenwerking met andere vervoersorganisaties op OV knooppunten of combistations. Deze 
lenen zich goed als proeftuin voor samenwerking in afvalscheiding en het op uniforme wijze 
communiceren naar reizigers en medewerkers op en rondom de stations. Dit zijn bovendien centra 
waar voor lokale overheden een groot belang is bij een goede uitstraling van de openbare ruimte; 
het is een visitekaartje van de stad. Het ligt daarom voor de hand hier ook een bijdrage van 
gemeenten te verwachten en zij hebben, onder meer door het RPCE, ook steeds meer aandacht 
voor afvalscheiding in de openbare ruimte. 

• Zoek samenwerkingen met andere organisaties in de buurt van stations of remises om voor 
gescheiden afvalfracties voldoende massa te genereren. Dit kan bijvoorbeeld binnen het Project 
Slimme Logistiek Bedrijfsafval van Rijkswaterstaat. Ook in Utrecht loopt inmiddels een initiatief via 
het Utrecht Sustainability Institute. 

 

 

 

  

https://www.afvalcirculair.nl/onderwerpen/beleid-circulaire/vang-buitenshuis/
https://www.afvalcirculair.nl/onderwerpen/beleid-circulaire/vang-buitenshuis/
https://www.fmm.nl/topics/inkoop-contractmanagement/nieuws/verschillende-schoonmaakbedrijven-werken-intensief-samen-op
https://www.fmm.nl/topics/inkoop-contractmanagement/nieuws/verschillende-schoonmaakbedrijven-werken-intensief-samen-op
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5 Bijlagen 
 

Bijlage A – Achtergrondinformatie 

Bijlage B – Bronnenverantwoording 

 

 

 



 

 

A 
Achtergrondinformatie 

 

In deze bijlage staat een overzicht van enkele informatiebronnen om uw kennis over de circulaire 
economie en afvalreductie te vergroten. U kunt op de titels klikken om op internet naar de betreffende 
bron te gaan. 

 

Circulaire economie 
• Wereldwijd aanjager van circulaire economie Ellen MacArthur Foundation, Youtube kanaal 

• Gratis online cursus via edX Circular Economy: An Introduction 

• Nederland circulair in 2050 - Rijksbreed programma Circulaire Economie 

• Bibliotheek en matchmakingplatform Circulair ondernemen  

 

Gedragsbeinvloeding en reizigersbeleving 
• Doen en laten, effectiever milieubeleid door mensenkennis, Rli 

• Richtlijn herkenbare afvalscheiding, Rijkswaterstaat 

• ‘Gouden Tips’ Beleving Openbaar Vervoer, Nederland Schoon 

 

Rijkswaterstaat 
• Circulaire economie, Rijkswaterstaat 

• Website Afval circulair (o.a. VANG Buitenshuis, Circulair inkopen, Zwerfafval) 

• Kansen voor minder restafval in de Vervoerssector,  Stichting Stimular 

 

Contact 
Voor vragen over dit rapport of andere vragen over afvalreductie in het personenvervoer kunt u contact 
opnemen met Emile Bruls, adviseur bij Rijkswaterstaat Leefomgeving, Afval Circulair, via telefoonnummer 
088 797 11 11. 

  

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/
https://www.youtube.com/user/made2bemadeagain/featured?disable_polymer=1
https://www.edx.org/course/circular-economy-introduction-delftx-circularx-2
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/09/14/bijlage-1-nederland-circulair-in-2050
https://www.circulairondernemen.nl/
http://www.rli.nl/publicaties/2014/advies/doen-en-laten-effectiever-milieubeleid-door-mensenkennis
https://www.afvalcirculair.nl/nieuws/afvalnieuws/2017/pictogrammen/
https://www.afvalcirculair.nl/nieuws/afvalnieuws/2017/pictogrammen/
http://www.kenniswijzerzwerfafval.nl/gouden-tips/ov-gebieden
https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/innovatie-en-duurzame-leefomgeving/duurzame-leefomgeving/circulaire-economie/index.aspx
http://www.afvalcirculair.nl/
https://www.afvalcirculair.nl/onderwerpen/beleid-circulaire/vang-buitenshuis/
https://www.afvalcirculair.nl/onderwerpen/circulair-praktijk/inkoop/
https://www.afvalcirculair.nl/onderwerpen/afvalscheiding/zwerfafval-0/
https://www.afvalcirculair.nl/onderwerpen/beleid-circulaire/vang-buitenshuis/onderzoek-afval-kwd/


 

 

B 
Bronnenverantwoording 

 

In dit onderzoek zijn openbare bronnen gebruikt en zijn gesprekken gevoerd met vervoersorganisaties. In 
dit onderzoek is de sector beschouwd vanuit de vervoersorganisaties. Er is geen onderzoek gedaan naar 
en er zijn geen gesprekken gevoerd met concessieverleners, gemeenten, afvalbedrijven of andere 
ketenpartners. 

De in het onderzoek betrokken vervoersorganisaties en de geraadpleegde openbare bronnen zijn in deze 
bijlage opgenomen. U kunt op de titels klikken om op internet naar de betreffende bron te gaan. 

 

In het onderzoek betrokken vervoersorganisaties 
In dit onderzoek zijn de volgende vervoersorganisaties betrokken: Arriva, Connexxion, EBS*, Eindhoven 
Airport, Flixbus*, GVB, HTM, NS, ProRail, Qbuzz, Rederij Doeksen, RET, Rotterdam the Hague Airport*, 
Schiphol, Syntus*, TESO, Wagenborg6. 

 

Geraadpleegde openbare bronnen 
Beleidsverklaringen en jaarverslagen 

• Beleidsverklaring Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Milieu, Connexxion (25-10-2016); 

• Beleidsverklaring milieu, geluid en duurzaamheid, Eindhoven Airport (09-2013); 

• Beleidsverklaring, Royal Wagenborg (12-2015); 

• Corporate story, Transdev Nederland (25-10-2015); 

• Driving progress responsibly, Keolis (datum n.b.); 

• Green Deal afvalreductie en -recycling op treinstations en in treinen (23-02-2015). 

• Jaarverslag 2015, HTM Personenvervoer NV (13-04-2016); 

• Jaarverslag 2016, Eindhoven Airport N.V. (22-03-2017); 

• Jaarverslag 2016, NS Groep N.V. (datum n.b.); 

• Jaarverslag 2016, ProRail (14-04-2017); 

                                                      
6 *uitsluitend meegenomen in bureaustudie, geen informatie uit interviews. 

https://www.transdev.nl/data/upload/Beleidsverklaring%20KVGM_2013.pdf
https://www.eindhovenairport.nl/sites/eindhovenairport.nl/files/downloads/mb-1-beleidsverklaring-milieu-geluid-en-duurzaamheid-september-2013-docx.pdf
https://www.wagenborg.com/uploads/fckconnector/ec341a5f-0113-423c-90ed-89f86e350660/2919832588
https://www.transdev.nl/data/upload/A1-poster%20Transdevc.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjA-cH3y8rWAhWLAMAKHWi8C1oQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.keolis.com%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fatoms%2Ffiles%2Fbrochure_rse_200x260-uk_03-05-2017.pdf&usg=AFQjCNHwCb5ITPHXZ-xhTWA7e4IvLdMEPg
http://www.greendeals.nl/wp-content/uploads/2015/06/GD180-Afvalreductie-en-recycling-op-treinstations-en-in-treinen.pdf
https://www.overhtm.nl/shared/pages/download.aspx?document=ED158776EC47CCCE75BFC805F10F3E15C5EB497BD506B2652ED9D09E5C70904516F13B3FB6DF959DCFD10C82AEEC2D3F1BFAFF7F4631708AF6E34A72A2B809F2C91F766EB0CC13B307&filename=jaarverslag-2015.pdf
http://jaarverslag2016.eindhovenairport.nl/xmlpages/resources/TXP/eindhoven_airport/fr_2016/pdf/eindhoven_airport_jaarverslag_2016.pdf
http://www.nsjaarverslag.nl/FbContent.ashx/pub_1000/Downloads/NS-jaarverslag-2016.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/jaarverslagen/2017/05/18/prorail-jaarverslag-2016


 

 

• Jaarverslag 2016, Royal Schiphol Group (08-03-2017); 

• Leverancierscode, Eindhoven Airport N.V. (31-03-2017); 

• Maatschappelijk jaarverslag, GVB (2016); 

• Milieubeleid, Arriva Personenvervoer B.V. (01-09-2016); 

• Milieubeleidsverklaring versie 04, Syntus BV (06-2015); 

• Responsible Mobility, Transdev Group (2015); 

• RET jaarverslag 2015 en RET jaarrekening 2015; 

• Vervoerconcessie Waddenveren West, Ministerie van Instrastructuur en Milieu (24-05-2011); 

 

Websites vervoersorganisaties en nieuwsberichten: 

• CO2 neutrale Flixbus busreizen – is het mogelijk?; 

• Corportate social responsibility policy Keolis Group; 

• EBS; 

• Egged Europe Only Goes Green; 

• HSEQ statement Royal Wagenborg; 

• MVO GVB; 

• MVO Rederij Doeksen; 

• Strategie Rotterdam The Hague Airport; 

• TESO en duurzaamheid; 

• Transdev Nederland. 

 

 

http://www.jaarverslagschiphol.nl/pdfondemand/printpdf?docId=144715
https://www.eindhovenairport.nl/sites/eindhovenairport.nl/files/downloads/eanv_20170331_leverancierscode_def.pdf
http://www.duurzaamheidsverslag.nl/wordpress/wp-content/uploads/2017/05/GVB-Maatschappelijk-jaarverslag-2016-1.pdf
https://www.arriva.nl/web/file?uuid=a6477cbd-1244-4079-baec-e8a219188659&owner=af8aec32-6c73-47d5-af4d-f1553a2c3b77&contentid=468
https://www.syntus.nl/getmedia/fdcceefc-4dd5-4fd2-92a0-21a049a6ab91/milieubeleidsverklaring_website.pdf
https://www.transdev.com/ressources/publications/1/385fe8f-3111-TRANSDEV-RAPPORT-RSE-2015UK.pdf
http://jaaroverzicht2015.retjaarverslag.nl/
http://jaarrekening2015.retjaarverslag.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/wob-verzoeken/2017/03/08/besluit-op-wob-verzoek-betreft-concessie-waddenveren-west/Te+openbaren+document+concessie+Friese+Waddenveren+west.pdf
https://www.flixbus.nl/over-ons/duurzaamheid
http://www.keolishyderabad.com/keolis-metro/Corporate-responsibility.html?
http://www.ebs-ov.nl/over-ebs/over-ebs/
http://www.eggedeurope.com/Environment.htm
https://www.wagenborg.com/royal-wagenborg/hseq-statement
https://over.gvb.nl/duurzaamheid/maatschappelijk-verantwoord-ondernemen
https://www.rederij-doeksen.nl/groen
https://www.rotterdamthehagueairport.nl/onderneming/overons/strategie/
https://www.teso.nl/nl/teso-mainmenu-70/teso-en-duurzaamheid
https://www.transdev.nl/transdev_nederland/1368/
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