Nederlands havo 2016-II
Tekst 4 is een reactie op tekst 3.

Tekst 4
Geef hier die fles
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(1) In zijn commentaar van 23 april
bepleit Xander van Uffelen het
handhaven van statiegeld. Het lijkt
logischer de statiegeldfles gewoon te
laten bestaan, maar dat is het niet. De
inzameling van plastic verpakkingsafval
met Plastic Heroes is een succes. Met
dank aan de Nederlandse consument
en de gemeenten. Met statiegeld
recyclen we 26 kiloton plastic; met
Plastic Heroes nog eens vijf keer
zoveel: 130 kiloton.
(2) De ambities voor de toekomst gaan
verder. In de Raamovereenkomst
Verpakkingen uit 2012 is tussen het
bedrijfsleven en de rijksoverheid
afgesproken dat in 2022 52 procent
van al het plastic verpakkingsafval dat
op de markt wordt gebracht, wordt
gerecycled. In 2012 was dit 42 procent
en Nederland zat daarmee al boven de
Europese doelstelling van 22,5 procent
voor 2022. Het bedrijfsleven gaat 52
procent al in 2017 bereiken.
(3) Het uiteindelijke doel is de keten
van afval naar grondstof te sluiten: de
opbrengst van afval is voldoende om
de inzameling te bekostigen zoals dat
bij papier, karton en metaal al jaren het
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geval is. Dat noemen we een circulaire
economie. Met plastic liepen we in
Nederland ver achter, terwijl iedereen
tevreden was met statiegeld. Anno
2015 zijn we koploper binnen Europa
dankzij Plastic Heroes. Maar hoe
krijgen we een gesloten keten die
zichzelf bekostigt?
(4) Dat kan door de twee systemen die
nu naast elkaar bestaan samen te
brengen in het Plastic Heroes-systeem.
Dit is de meest duurzame, consumentvriendelijke en efficiënte stap vooruit.
Meer volume zal leiden tot meer innovatie, minder verbranding en meer
recycling.
(5) Ook zullen met één systeem voor
recycling meer consumenten hun
plastic gaan inleveren. Als je grote
petflessen inlevert via Plastic Heroes,
neem je meteen al je andere plastic
mee.
(6) Hierdoor zal nog minder plastic
gaan zwerven. Het bedrijfsleven
investeert verder 250 miljoen in de
preventie van zwerfafval door
gemeenten, die hierbij worden
bijgestaan door de stichting Nederland
Schoon. Ook hier: koploper in Europa!

naar: Philip den Ouden
uit: de Volkskrant, 25 april 2015
Philip den Ouden is directeur van de Federatie Nederlandse Levensmiddelen
Industrie.
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‘[1] In zijn commentaar van 23 april bepleit Xander van Uffelen het
handhaven van statiegeld. [2] Het lijkt logischer de statiegeldfles gewoon
te laten bestaan, maar dat is het niet. [3] De inzameling van plastic
verpakkingsafval met Plastic Heroes is een succes. [4] Met dank aan de
Nederlandse consument en de gemeenten. [5] Met statiegeld recyclen we
26 kiloton plastic; met Plastic Heroes recyclen we nog eens vijf keer
zoveel: 130 kiloton.’
(regels 1-12)
In dit citaat staan onder meer een standpunt, een argument voor dat
standpunt en een argument bij dat argument.
Geef de drie betreffende zinnen uit het fragment een plaats in het
onderstaande schema. Neem het onderstaande schema over en noteer
de nummers op de goede plaats in het schema.
standpunt:
↑
argument:
↑
subargument:
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‘door de twee systemen die nu naast elkaar bestaan samen te brengen in
het Plastic Heroes-systeem.’ (regels 38-40)
Welke twee systemen worden bedoeld?
Een kritisch lezer kan in alinea 5 een drogreden herkennen.
Om welke drogreden gaat het?
Er is sprake van een
A cirkelredenering.
B onjuist beroep op autoriteit.
C overhaaste generalisatie.
D verkeerde vergelijking.
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