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De raad heeft in februari 2012 kaders gesteld voor de voorbereiding van de aanbesteding van GFT-afval. 

Deze aanbesteding wordt voorbereid door SP71 en in samenwerking met de gemeenten Leiden, 

Zoeterwoude en Oegstgeest. 

1. Wat is de stand van zaken van de voorbereiding  van deze aanbesteding? 

De raad heeft het debat over de toekomst van de GFT-verwerking aangegeven dat vergisting van GFT 

(gevolgd door composteren van het digestaat) de voorkeur heeft boven  het traditionele composteren 

van GFT. De reden is dat met vergisten de energetische opbrengst van GFT hoger is en dat het zo 

gewonnen Methaan (groengas) een bijdrage levert aan het regionale streven naar CO2-reductie en 

minder luchtvervuiling. 

De stand van zaken is dat de aanbestedingsleidraad klaar is. Deze zal door de stuurgroep 

(portefeuillehouders deelnemende gemeenten) waarschijnlijk in een vergadering op 6 april worden 

vastgesteld. 

Alle deelnemende gemeenten hebben de richtinggevende kaders voor de verwerking van afval zoals de 

raad van Leiderdorp deze heeft vastgesteld onderschreven, en Leiden heeft deze zelfs in een uitgebreid 

afvalbeleidsplan opgenomen. 

2. Hoe wordt geborgd dat het aanbieden van “vergisting + composteren” ook daadwerkelijk hoger 

scoort in de afweging bij aanbesteding dan het aanbieden van ”composteren tegen 

dumpingprijzen”? 

Duurzaamheid is in deze aanbesteding meegenomen als onderdeel van de gunningsprocedure. 

Dat wil zeggen dat de mate van duurzaamheid van de uitvoering van de opdracht door de 

opdrachtnemer wordt beoordeeld. Uitgangspunt was het op zo duurzaam mogelijke wijze 

verwerken van GFT-afval.  

Omdat specifieke kennis op deze aanbestedingsmaterie bij zowel de deelnemende gemeenten als 

het SP71 ontbreekt is hiervoor het ingenieursbedrijf K+V aangetrokken. Deze heeft ervoor 

gezorgd dat de duurzaamheidscomponent via een goede en niet betwistbare rekenmethode in de 

aanbesteding is verwerkt.  



 

 

3. Kan de raad nog kennis nemen van de aanbestedingstekst of deze amenderen? 

 De landelijke regelgeving schrijft voor dat afval zo veel mogelijk gescheiden aangeleverd wordt om 

recycling te bevorderen. Leiderdorp scoort ver onder de streefcijfers voor het scheiden van afval, onder 

meer wat betreft GFT-afval. 

De gemeente Leiden biedt haar inwoners elk voorjaar de mogelijkheid om ‘zelf compost te scheppen’. 

Hiervoor wordt een (beperkte) hoeveelheid compost door het GFT-composteerbedrijf beschikbaar 

gesteld. Bewoners kunnen een dag in het jaar bij wijze van spreken hun eigen compost ophalen. De 

maatregel is bedoeld als waardering voor burgers die hun afval gescheiden aanbieden en om meer 

draagvlak voor afval scheiden te creëren.  

De raad kan op dit moment geen kennis nemen van de aanbestedingstekst aangezien deze nog 

gepubliceerd moet worden en tot die tijd vertrouwelijk is. Amenderen kan ook niet aangezien het doen 

van de aanbesteding conform de Wet dualisering gemeentebestuur een bevoegdheid is van het college 

ter uitvoering van de door de raad vastgestelde  richtinggevende kaders. 

4. Is het mogelijk een dergelijke “compost-regeling”  op te nemen in de aanbestedingsregels? 

  

Nota bene: de kosten voor compost op zich zijn gering (3 tot 5 Euro/ton), het vervoer is prijsbepalend. 

Het is niet mogelijk een dergelijke compost regeling op te nemen in het aanbestedingsdocument, omdat 

dit reeds door de stuurgroep is vastgesteld. Dit zou eventueel als nadere afspraak met de winnende partij 

kunnen worden meegenomen. 

 


