
Gemeente Lelystad vindt het belangrijk om onnodig 
afval in de stad te voorkomen en wil daarom inzetten 
op het verduurzamen van evenementen. Plastic bekers 
voor éénmalig gebruik komen bij evenementen vaak 
op de grond terecht. Dit geeft het bekende beeld van 
overvolle afvalbakken en bezaaide velden en maakt een 
rommelige indruk. 

Doordat de bekers sterk vervuild zijn, komen deze bij het 
restafval terecht. Ze zijn vaak niet meer goed te recyclen 
en gaan de verbrandingsoven in. Daarnaast laten zij door 
het breken scherven achter en verdwijnt het plastic wat 
slecht is voor het milieu. 

Strengere regels wegwerpbekers
De rijksoverheid heeft onlangs bekend gemaakt per 2024 
strengere regels in te voeren met betrekking tot 
wegwerpbekers van plastic en voedselverpakkingen voor 
producten voor directe consumptie.  

Wat biedt de gemeente Lelystad aan?
Samen met het Lelystadse bedrijf Dutch Cups wil de 
gemeente organisatoren van evenementen onder- 
steunen bij het verduurzamen van hun evenementen. 
Daarvoor heeft de gemeente Lelystad eind 2021 zelf 
ongeveer 10.000 herbruikbare bekers aangeschaft die 

geleend kunnen worden aan organisatoren van 
evenementen. In plaats van dat zij zelf bekers moeten 
aanschaffen of huren voor de volle prijs, betalen zij 
alleen de spoel-kosten en de logistieke kosten van het 
gebruik van deze bekers. Hebben zij meer bekers nodig 
dan kunnen deze tegen het normale tarief extra worden 
gehuurd. Als er veel vraag is naar deze bekers 
overweegt de gemeente in 2022 extra bekers aan te 
schaffen, zodat ook deze voor een laag bedrag geleend 
kunnen worden. Deze regeling van het lenen van bekers 
wil de gemeente u aanbieden tot 2025.

Hoe werkt het reserveren?
De bekers die de gemeente heeft aangeschaft zijn te leen 
en in te zetten bij evenementen in de stad. U als orga-
nisator van een evenement doet een aanvraag voor een 
vergunning. Dutch Cups zal via haar online bestelplat-
form www.greencups.nl de Lelystadse bekers uitlenen. 
Door eenvoudig in te loggen op een besloten webpagina 
die uitsluitend voor Lelystadse ondernemers en orga-
nisatoren toegankelijk is, kunt u eenvoudig en snel de 
hoeveelheid gewenste herbruikbare bekers bestellen. 

U heeft er geen werk van.
Dutch Cups zal de bekers in gesealde 
kisten kort voor uw evenement 
afleveren en na afloop weer
ophalen om te reinigen in
het spoel-centrum aan de 
Artemisweg te Lelystad.
Dutch Cups voert een
vergelijkbaar systeem 
al uit voor onder andere
de gemeenten Haarlem
en Leiden.

Voorkom onnodig afval, gebruik afwasbare bekers bij evenementen!
Gemeente stimuleert herbruikbare bekers van 
Dutch Cups. Doet u mee?



De voordelen:
• u hoeft niet te investeren;
• geen bekers te reinigen;
• en ze niet op te slaan.

Wat moet ik hiervoor regelen tijdens mijn evenement?
Houd er rekening mee dat elke beker tijdens het evene-
ment slechts éénmalig gebruikt kan worden. De beker 
moet bij de bar en /of bij het verlaten van het evenemen-
tenterrein ingeleverd kunnen worden in ruil voor het 
statiegeld. 

Wat zijn de kosten als ik deze bekers leen?
U betaalt alleen voor de spoel- en handlingkosten. Voor 
2022 is dat 8 cent per beker (excl. BTW) voor de hele 
logistiek van aan- en afvoer, tellen op locatie en reiniging 
na afloop van bekers en kisten. Begin 2023 wordt het be-
drag mogelijk aangepast, maar het blijft altijd 
voordeliger dan deze bekers zelf te huren.

Bekers worden aan het einde van het evenement geteld 
bij u op locatie door Dutch Cups. De eventueel niet gere-
tourneerde bekers worden betaald uit het statiegeld dat 
u ontvangen heeft van het publiek. Deze kosten u dus 
geen extra geld. 

Rekenvoorbeelden:
Let op! Voor bekers die ongebruikt terug komen, dus in 
de gesealde kisten die niet zijn geopend, rekent Dutch 
Cups slechts € 0,02 per beker voor de handling.
Stel, je bestelt 10.000 bekers maar er worden er 
afgerond 2000 niet ingezet en de kist waarin die bekers 
zitten, blijft ongebruikt en verzegeld, dan kost dit:
8.000 x € 0,08 = € 640,- + 2.000 x € 0,02 = € 40,-Totaal 
totaal dus € 680,-

Wat levert dit op?
• Geen eigen kosten voor aanschaf van herbruikbare

bekers.
• Geen kosten meer voor aanschaf van wegwerpbekers.
• Minder schoonmaakkosten van het evenemententer-

rein.
• Lagere afvalverwerkingskosten van plastic afval.
• Een schoon evenemententerrein tijdens het evene-

ment.
• Een schonere en verantwoorde uitstraling van het

evenement naar publiek en andere betrokkenen.
• Herbruikbare bekers drinken prettiger dan de zachte

en breekbare plastic wegwerpbekers.
• Door te spoelen op locatie in Lelystad zijn de trans-

portkosten laag en is er geen eigen spoelstraat nodig
op locatie.

• Verbetering van gedrag van bezoekers en meer gevoel
van veiligheid.

• Een duurzamer en schoner milieu.



Voorbeelden voor het gebruik van herbruikbarebekers bij 
cash-evenementen:
De bezoekers van de evenementen betalen éénmalig 
1 euro statiegeld bij het eerste drankje. Bij een nieuw 
drankje leveren zij of een beker in of betalen zij opnieuw 
1 euro statiegeld. Aan het einde van het evenement 
leveren zij de gebruikte bekers in en ontvangen zij, als 
de beker heel is, de euro terug. 

Voorbeeld 1
Gast bestelt 4 drankjes x € 3,-. 
Gast betaalt € 12,- + € 4,- statiegeld voor de 
bekers
Voorbeeld 2: 
Gast bestelt 4 drankjes x € 3,- en levert drie
statiegeldbekers tegelijk in. Gast betaalt € 12,- 
voor de drankjes + € 1,- statiegeld (vier schone 
ontvangen bekers  – drie gebruikt teruggegeven).  

Voorbeelden voor het gebruik van herbruikbare bekers bij een 
muntensysteem
Als er consumptiemunten worden gebruikt, dan worden 
er vaak dubbele munten uitgegeven. 1 Munt bijvoorbeeld 
ter waarde van € 3,- of 2 munten ter waarde van €1,50 
per munt voor het drankje en 1 munt (= €1,50) voor de 
statiegeldbeker. 

Voorbeeld 1
Met munt van € 1,50. Gast bestelt vier drankjes
Gast betaalt acht munten voor de drankjes + 
vier munten voor de bekers.
Voorbeeld 2 
Met munt van € 1,50: gast bestelt vier drankjes 
en geeft drie bekers terug 
Gast betaalt acht munten voor de drankjes + 
1 munt als statiegeld voor de beker. 

Dutch Cups biedt met PayCup ook een optie wanneer er 
alleen digitaal betaald kan worden voor consumpties. 
Via de PayCup betaal-en statiegeldapp kan de consu-
ment met bijvoorbeeld pinpas of telefoon betalen. Hij of 
zij ontvangt op de bankrekening het statiegeld retour van 
de ingeleverde bekers. Kijk voor meer informatie op  
www.paycup.nl   

Op bijgaande link kunt u een toolkit downloaden om be-
zoekers van evenementen enthousiast te maken om hun 
beker in te leveren.  Your cup — Plastic Promise . 

  

Bekerwasstraat Dutch Cups Lelystad (capaciteit tot 10.000 
bekers per uur). Zie wasstraat in gebruik




