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De gemeente wil na een proef met omgekeerd afval inzamelen per 1 januari 2020 een nieuwe vorm van 
afval scheiden invoeren: nascheiding. Dat zou gemakkelijker zijn voor Leiderdorpers en goedkoper dan de 
geteste en kennelijk te onvoordelig bevonden bronscheiding. Doel is om jaarlijks aantal kilo’s restafval per 
inwoner in 2020 ruimschoots te halveren tot 100 kilo per jaar en het afvalscheidingspercentage op te 
krikken tot 75%.

1. De technieken om PMD na te scheiden worden kennelijk steeds beter. Hoe zit dat met de 
technieken bij bronscheiding?
De technieken voor bronscheiding blijven hetzelfde. PMD wordt aan de bron gescheiden en bij de 
verwerker verwerkt voor recycling.

2. Er heeft een kostenonderzoek plaatsgevonden maar daaraan hebben te weinig afvalverwerkers 
meegewerkt om de resultaten hiervan te publiceren. Hoe kan de gemeenteraad zonder financiële 
onderbouwing de verstrekkende gevolgen van een keuze voor bron-  dan wel nascheiding tegen 
elkaar afwegen?
In het document ‘Bronscheiding of nascheiding van PMD?’ zijn duurzaamheid en kosten voor de 
gemeente Leiderdorp van beide vormen van afvalscheiden naast elkaar gelegd. Hierdoor kan de 
gemeenteraad een afgewogen keuze maken.

3. Hoe groot is het risico dat Leiderdorp (maximaal) een half jaar moet wachten tot toewijzing 
nascheiding door Nedvang een feit is? Hoe valt eventuele vertraging te ondervangen?
Begin november zal nedvang een vooraankondiging  ontvangen. Wanneer de gemeente besluit 
tot invoering van nascheiding zal nedvang direct geïnformeerd worden. Er wordt dan ook geen 
vertraging verwacht. 

4. Hoe lang is nog sprake van afvalvervoer met vervuilende dieselvoertuigen?
Momenteel wordt de afvalinzameling binnen de gemeente Leiderdorp, zowel de gemeente zelf 
als aannemers, gedaan door voertuigen met euro 6 dieselmotoren. In de toekomst zullen deze 
worden vervangen door elektrische voertuigen of voertuigen die rijden op waterstof. Tijdsbestek 
van vervanging hangt samen met de investering die gedaan zal moeten worden. Deze is twee 
maal zo hoog dan de investering voor een dieselvoertuig.



5. Hoe voorkomt de gemeente dat ook oud papier in grote hoeveelheden bij het PMD terechtkomt?
Wanneer er voor nascheiding wordt gekozen komt de grondstofstroom PMD te vervallen. PMD 
zal dan worden ingezameld via restafval. De gemeente Leiderdorp zal de  communicatie gericht 
op bewustwording  in het kader van de GOED campagne voortzetten. We blijven hier continu op 
inzetten. Hiermee wordt ook voorkomen dat grote hoeveelheden oud papier in de ‘verkeerde’ 
containers terecht komt.

6. Waarom moeten we 9 maanden wachten met invoering van een minicontainer voor oud papier 
in de laagbouw (per 1 september 2020), wanneer elke kilo afval telt?
Het invoeren van een minicontainer voor oud papier wordt tezamen gedaan met de vervanging 
van alle oude minicontainers. Hiervoor is een aanbesteding nodig. De doorlooptijd van een 
aanbesteding is 4 maanden. Na gunning van de opdracht voor levering en uitzetten van 
minicontainers heeft de aannemer nog voorbereidingstijd nodig. Negen maanden is dan  een 
redelijke termijn.

7. Hoe verhoogt de gemeente via nascheiding het afvalbewustzijn van Leiderdorpers?
De gemeente Leiderdorp zal de  communicatie gericht op bewustwording  in het kader van de 
GOED campagne voortzetten. We blijven hier continu op inzetten.

8. Waarom niet meer werk gemaakt van de inzameling van luiers, goed voor 21 kilo restafval per 
persoon per jaar? 
Momenteel is de capaciteit voor verwerking van luiers, onder andere door de problemen bij het 
AEB in Amsterdam, gering. Wanneer de capaciteit toeneemt kan luierinzameling opgepakt 
worden.

9. Waarom eerst zo lang gewacht op uitkomsten van het onderzoek en nu plotseling zo’n haast met 
de voorgestelde invoering per 1-1-2020?
Er is begin 2019 besloten om te wachten op de resultaten van het kostenvergelijkingsonderzoek 
bron- en nascheiding. Begin september werd duidelijk dat de resultaten hiervan niet gepubliceerd 
zouden worden. Hierna is het document ‘Bronscheiding of nascheiding van PMD?’ opgesteld.
Wanneer de gemeenteraad tot invoering van nascheiding overgaat kan de verwerking hiervan op 
korte termijn geregeld worden. De AVR heeft de capaciteit om het Leiderdorpse afval inclusief 
PMD  verwerken en geeft Leiderdorp de mogelijkheid dit per 1 januari in te voeren.

10. Met hoeveel belangstelling heeft het college kennis genomen van de recente analyse (Volkskrant 
28 oktober 2019) van cijfers van onder meer RWS en CBS waaruit blijkt dat gemeenten als Horst 
aan de Maas en Reusel-De Mierden nog maar een fractie restafval per persoon per jaar 
overhouden in vergelijking met Leiderdorp?
De ontwikkelingen op het gebied van afvalinzameling gaan snel. Het College monitort deze 
continu en kijkt naar de haalbaarheid van toepassing van slimme oplossingen in Leiderdorp.


