
Pagina 1 van 3 Versie Nr.1 

Registratienr.: Z/15/023394/46919    Agendapunt  

 2016  raadsvoorstel     

Afdeling:   Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 29 maart 2016  

Onderwerp:  Kredietaanvraag ondergrondse 

milieucorners 

 Aan de raad.  

 

 

 *Z007ADEE2F8* 
 

Beslispunten 

1. Een krediet beschikbaar stellen van € 1.000.000 voor het ondergronds brengen van alle 
nog bovengronds aanwezige milieucorners. 

2. De (meerjarige) begrotingswijziging zoals hieronder weergegeven vast te stellen 
  

Programma 2016 2017 2018 2019 

Bedragen in € (+  =  
nadeel, -/- =  voordeel) Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten 

Bate
n 

4 - Beheer openbare ruimte         -            -            -            -    
  -

1.944          -    
  -

3.888  
        

-    

Saldo van baten en lasten         -            -            -            -    
  -

1.944          -    
  -

3.888  
        

-    

Mutat ie reserves         -            -            -            -    
   

1.944          -    
   

3.888  
        

-    
Resultaat  

0  0  0  0  

neutraal neutraal neutraal neutraal 

 

 
 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Conform de wens van uw raad uit 2010 zijn alle bovengrondse containers voor 

restafval bij hoogbouw ondergronds gebracht. Er is toentertijd afgesproken na 

voltooiing van voorstaande ook de nog aanwezige bovengrondse containers bij de 

milieucorners ondergronds te brengen. Dit voorstel dient daartoe. 

1.b Voorgeschiedenis 

Uw raad heeft op 6 november 2009 een amendement aangenomen over het 

vervangen van bovengrondse- door ondergrondse containers op de milieucorners. 

In de memo planning ondergrondse containers van 21 september 2010 stelt het 

college af te willen wijken van het geamendeerde besluit, en met voorrang de 

bovengrondse containers voor restafval bij hoogbouw ondergronds te willen 

brengen en na afronding van dit project de overgebleven bovengrondse 
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milieucorners ondergronds te brengen. De toenmalige commissie ruimte is 

daarmee op 30 november 2010 akkoord gegaan. 

1.c Samenhang beleidsvelden 

 N.v.t. 

2 Beoogd effect 

1. Een opgeruimd straatbeeld 

2. Het vergroten van de capaciteit voor de inzameling van glas, papier en kunststof 

verpakkingsmateriaal. 

3. Het bevorderen van betere afvalscheiding 

 
3 Argumenten 

Met dit voorstel wordt het amendement van 6 november 2009 uitgevoerd. 

Zoals hierboven bij de voorgeschiedenis is aangegeven is er ooit afgesproken om ook de 

overgebleven bovengrondse milieucorners ondergronds te brengen. 

    Met dit voorstel sorteren we voor op een betere afvalscheiding in de toekomst. 

In de laatste begrotingsbehandeling is met uw raad afgesproken dat het college in 2016 

met een aantal voorstellen zal komen om de afvalscheiding in Leiderdorp te verbeteren. 

Om hierop te kunnen acteren in welke vorm dan ook, is het noodzakelijk om hiervoor de 

inzamelmogelijkheden te optimaliseren. Met het vergroten van de capaciteit om je afval 

daadwerkelijk te scheiden sorteren we met dit voorstel al goed voor. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Geen 

 

5 Duurzaamheid 

Dit voorstel voldoet aan alle wettelijke voorschriften uit de wet milieubeheer, waaraan de 
inzameling van afval gelieerd is. 
 

6 Communicatie en participatie 

Communicatie zal via de geëigende kanalen plaatsvinden. 
 

7 Kosten, baten en dekking 

De hiermee gepaard gaande kosten á € 1.000.000 zullen worden gedekt uit de 

egalisatiereserve reiniging.  

Omdat het ondergronds brengen van deze containers in Leiderdorp een groot project is 

dient er rekening gehouden te worden met bijkomende, niet voorziene, kosten. Dit kan zijn 
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vervuilde grond of het omleggen van aanwezige ondergrondse infrastructuur. In het 

gevraagde krediet is hiermee rekening gehouden. 

 

8 Evaluatie 

N.v.t. 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen: Geen 


