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1. Welke (juridische en financiële consequenties heeft het loslaten van de VANG-norm?
Antwoord: In het landelijke programma Van Afval Naar Grondstof zijn doelstellingen en 
ambities opgenomen. Deze zijn niet in wetgeving vastgelegd. Er staan geen juridische 
maatregelen tegenover het niet behalen van de VANG doelstellingen. 
Overigens zijn we in Nederland van gemiddeld 250 kg perstafval pp/pj (2010) naar 185 kg 
restafval pp/pj gegaan in 2020. Daarmee is de landelijke doelstelling niet gehaald, maar de 
trend naar minder restafval duidelijk ingezet.
De financiële consequenties volgen uit het feit dat het verwerken van restafval duur is. 

2. Hoe wordt in de toekomst de afstand tot de VANG-norm gecommuniceerd?
Antwoord: Leiderdorp blijft, net als bij het landelijke VANG beleid communiceren in kilo’s 
restafval per inwoner per jaar. Zo blijft zichtbaar hoe Leiderdorp staat ten opzichte van de 
doelstelling van 130 kilo en de landelijke doelstelling.

3. College wil elke maatregel met participatie toetsen aan draagvlak, maar hoe gaat het college 
om met de verschillende mate van participatie bij verschillende doelgroepen?
Antwoord: Voor de participatie kunnen we verschillende middelen inzetten. Naast de 
generieke enquête zijn we ook voornemens te toetsen met bewonersbijeenkomsten en 
focusgroepen. Op deze manier denken we beter de verschillende doelgroepen in een 
passende vorm te kunnen bereiken. Daarnaast kunnen maatregelen ook als proef getest 
worden in een wijk of buurt. 

4. Gaat het college ook met winkeliers in gesprek om afval te verminderen?
Antwoord: Het college staat open voor gesprekken met winkeliers over het verminderen van 
afval. Daarbij tekenen we wel aan dat het college in formele zin hier geen rol in heeft. Het 
college kan bij winkeliers dus slechts aandacht vragen voor de problematiek maar geen 
maatregelen afdwingen of opleggen.

5. Welke gemeente in Nederland heeft het minste restafval?
Antwoord: Uit de laatst bekende cijfers (2019) heeft de gemeente Reusel-De Mierden en Horst 
aan de Maas (beiden met ongeveer 30kg restafval, grof en fijn). Let wel dit zijn beide 
gemeenten uit een andere hoogbouwklasse.


