
TECHNISCHE VRAGEN

Bestemd voor politiek forum van d.d. 4 november 2019

Onderwerp : Invoeren nieuwe vorm van afvalscheiden

Vraagsteller: CU/SGP Geert Schipaanboord

Datum : 24 oktober 2019

Technische vragen:

1. Verenigingen en bedrijven, ook in Leiderdorp, hebben vaak één bak waar al het afval in gaat. 

a) In welke mate is het gescheiden aanleveren van afval door verenigingen en bedrijven ook een 

gemeentelijke verantwoordelijkheid?

Verenigingen en bedrijven regelen het afvoeren van afval zelf. Vaak hebben zij een contract met 

een afvalverwerker. Door deze afvalverwerkers wordt vaak advies verstrekt omtrent het scheiden 

van afval. De gemeente kan aanvullend advies geven.

b)  Zou het een optie zijn om verenigingen in Leiderdorp een papiercontainer te verstrekken en die 

periodiek te legen, zodat we hen ook helpen doordat ze minder restafval hoeven aan te bieden?

Nee. Dit kunnen zij via een afvalverwerker regelen. Bovendien kan men dan nog een marktprijs 

voor het ingezamelde papier krijgen.

2. Een aantal inwoners in de laagbouw geeft in gesprekken aan toch graag plastic apart te willen 

houden, en zelf aan te willen leveren. Blijven de huidige punten om plastic in te leveren in het 

dorp, in stand? Nee. Op het moment dat er over wordt geschakeld naar nascheiding verdwijnen 

de containers voor PMD. Zodoende besparen we aparte verwerkings- en inzamelkosten. 

3. Het collegevoorstel geeft ruimte om na 3 maanden aan te geven dat je geen papiercontainer wil. 

Kunnen deze mensen zelf dan papier inleveren bij de verschillende punten in de wijken, die ook 

bestemd zijn voor hoogbouw?  Ja, deze containers hebben voldoende capaciteit.

4. In welke mate is er ruimte voor verenigingen die dat willen om bij te dragen aan het verzamelen 

van oud papier, bijvoorbeeld door met vrijwilligers de blauwe bakken op te halen? Hiermee is 

(nog) geen rekening gehouden. Het inzamelen door verenigingen brengt wel een risico en kosten 

met zich mee.. Denk hierbij aan continuïteit, opleiding, verzekering.

5. Er ligt een onderzoek wat aangeeft wat de kansen zijn van luierrecycling, maar toch wordt het 

door het college niet overgenomen. Moeten we het voorstel zo lezen, dat het door het college 

wel als kansrijk wordt gezien, maar dat het op dit moment nog niet haalbaar is gezien de 

beperkte capaciteit bij de twee afvalverwerkers die luiers kunnen verwerken? Ja. Een 

afvalverwerker in Amsterdam heeft aangegeven dat  zij op middellange termijn een recycle 

installatie kunnen opstarten en is hier momenteel proeven aan het uitvoeren. Wanneer deze 



installatie in werking treedt, zal de capaciteit vergroot worden en wordt luierinzameling/recycling 

haalbaar.

6. In bijlage 2 zit een vergelijking met investeringen die we doen bij nascheiding en bij 

bronscheiding. Bent u het met onze fractie eens dat de investering in ondergrondse containers 

voor hoogbouw en laagbouw niet samenhangt met een verbeterde scheiding van restafval, maar 

alleen een investering is in het straatbeeld? Naast dat de keuze voor nascheiding een investering 

is het straatbeeld, er komen immers circa 100 ondergrondse containers minder te staan, is dit wel 

degelijk een investering in een verbeterde scheiding van restafval. Deze containers zullen het 

scheiden van glas, papier en textiel verbeteren. Op meer plekken komen de containers voor 

grondstoffen te staan, dichter bij de inwoner thuis.

7. In de collegebrief van 19 februari 2019 wordt aangegeven dat de kosten voor nascheiding hoger 

zijn dan bronscheiding. Er wordt dan gedoeld op de kosten van nascheiding zelf. In het voorstel 

wat het college nu doet, wordt niet meer gesproken over hogere kosten voor nascheiding dan de 

kosten van bronscheiding. Hoe komt dit? Wat is er veranderd? Begin van 2019 waren de kosten 

van nascheiding nog niet goed inzichtelijk gemaakt. In landelijke berichtgeving werd er vanuit 

gegaan dat nascheiding duurder zou zijn vanwege de (nieuwe)  installatie die nascheiding 

mogelijk maakt. Achteraf is gebleken dat nascheiding tegen hetzelfde tarief kan als het verwerken 

(verbranden) van restafval. Hierdoor vallen de kosten voor verwerking lager uit dan bij 

bronscheiding.

8. De Kadernota 2020 geeft het volgende aan: Of de tarieven voor de afvalstoffenheffing na 

introductie van 'omgekeerd inzamelen' verlaagd kunnen worden is onzeker. En even verderop:  

Inmiddels is de opgebouwde egalisatiereserve reiniging opgelopen tot ca. € 4,5 miljoen. Van dit 

bedrag is waarschijnlijk een deel nodig voor de implementatiekosten van het omgekeerd 

inzamelen. Het resterende bedrag kan overeenkomstig de doelstelling van deze reserve worden 

ingezet om de tarieven voor meerdere jaren te verlagen. Nu het onderzoek naar een mogelijke 

verlaging van de tarieven opnieuw is opgeschoven zou dat betekenen dat een dergelijke verlaging  

voor het eerst in 2021 geëffectueerd zou kunnen worden.

Vraag: In de kadernota van juli wordt dit genoemd, maar in de begroting die we 8 november 

bespreken, wordt de gevolgen van de nieuwe wijze van reinigen voor de hoogte van de 

afvalstoffenheffing niet meer genoemd, en het komt ook niet aan de orde in het raadsvoorstel 

om over te gaan tot nascheiding.

a) Waarom schetst het college in het raadsvoorstel om over te gaan tot nascheiding niet wat  de 

gevolgen zijn voor de hoogte van de tarieven voor afvalstoffenheffing?

Naast bovengenoemde citaat uit de kadernota 2020 staat ook in de kadernota 2020 gemeld dat 

“teneinde een jo-jo-effect in de tarieven van de gemeentelijke heffingen te voorkomen stellen wij 

voor om de eventuele verlaging van de afvalstoffenheffing, door bijv. de inzet van de 

egalisatiereserve, te laten samenvallen met de verhoging van de lokale heffingen in 2022 in 

verband met de compensatie voor het verlies van de opbrengst precario”.  De gevolgen voor de 

hoogte van de tarieven voor afvalstoffenheffing zullen daarom pas worden berekend en 

doorgevoerd in 2022.

b) Wanneer vindt de in de Kadernota aangekondigde besluitvorming over hoogte van tarieven in 

relatie tot de hoogte van de egalisatiereservereiniging en de inmiddels bekende 

implementatiekosten van nascheiding, plaats?

In de kadernota 2022 zullen alle uitgangspunten worden vastgesteld op basis waarvan dan later 

in 2022 de tarieven kunnen worden vastgesteld.


