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Aan de gemeenteraad van Leiderdorp

datum
ons kenmerk
bijlage
betreft Raadsinformatiebrief 'Goed inza melen'

Geachte leden van de raad

Middels deze raadsinformatiebrief brengen wij u op de hoogte over de stand van
zaken betreffende het project'Goed inzamelen'.

Voorgeschiedenis
- op 27 maart heeft de raad met betrekking tot de laagbouw besloten voor de
implementatie van scenario 3b (Minicontainer voor pMD, opK, GFT en restafual in
wijkve rza melconta iner ( het zoge na a mde "omge keerd inza mele n,, ).
- op 29 mei heeft de raad met betrekking tot de hoogbouw besloten voor de
implementatie van scenario L (bronscheiding), omdat ditgoed aansluit bU het
scenario van de laagbouw.
- op 4 september is het uitvoeringsplan ter info aan de raad gestuurd. Een
uitvoeringsplan waarin de aanpak van de voorbereidingen staan beschreven.

Verrichte werkzaamheden
ln de voorbije maanden zijn de volgende werkzaamheden verricht:

. Op 28 november was de inloopavond ,Goed lnzamelen, voor de

bewoners voor startwijk't Heerlijk Recht. op deze avond werd uitleg
gegeven over de nieuwe manier van grondstoffen/afual inzamelen en

de locaties van de ondergrondse containers. ongeveer 15% van de

bewoners heeft deze avond bezocht.

o De ondergrondse containers voor de startwijk't Heerlijk Recht zijn eind
december geplaatst.

. Op 15 januari zijn de bewoners ín startwijk't Heerlijk Recht aan de slag

gegaan met 'Goed lnzamelen'. Op deze dag zijn de minicontainers
omgewisseld, de keys voor de ondergrondse containers per huishouden
uitgegeven, diverse containers hebben een nieuwe bestemming (pMD)
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gekregen en de GFT zuilen /ondergrondse containers zijn in bedrijf
gesteld.

Er is gestart met de sollicitatieprocedure voor de afualcoach. De

vacature is uitgezet brj DzB. ln januari zijn er sollicitatiegesprekken
geweest en deze hebben de gewenste kandidaat opgeleverd: Eric

Verlegh uit Voorschoten. Hij start begin april met zijn werkzaamheden
en zal de komende tijd steeds zichtbaarder worden binnen en buiten
de organisatie. De afualcoach heeft ook een eigen naam gekregen:

'Coach Goed lnzamelen'.

Voor de Europese aanbestedingen voor de inkoop van

inzamelmiddelen is samen met servicepuntTl en een adviesbureau de
aanbestedingsstrategie bepaald en is het programma van eisen voor de
m in iconta i ners, onde rgrondse conta iners, de G FT-zu ilen e n dergel ijke
opgesteld. De aanbesteding is in voorbereiding.

ln augustus is een klankbordgroep geformeerd van 13 betrokken
bewoners en vertegenwoordigers van wE's en Rijnhart wonen. Deze

klankbordgroep is vier keer bij elkaar gekomen (20-9, 11-10, L_11 en
73-t2). De tips en suggesties uit deze bijeenkomsten worden zoveel
mogelijk geïntegreerd in de gemeentelijke aanpak. Niet alle tips kunnen
worden overgenomen. Dit wordt met redenen omkleed aan de
klankbordgroep teruggekoppeld. De klankbordgroep is inmiddels
ontbonden. Enkele enthousiaste bewoners blijven betrokken bij het
project. Zij hebben voornamelijk een signalerende functie en voorzien
de gemeente van tips.

op 18 januari is er een eerste overleg geweest met papier inzamelende
organisaties (verenigingen, kerken, scholen). ln dit overleg is de
toekomstige situatie en de verwachte effecten op de papierinkomsten
van deze organisaties besproken. ln april zal dit overleg een vervolg
krijgen.

Voor het concept locatieplan (op basis van Gls-informatie over de
boven- en ondergrond enerzijds en de locatiecriteria anderzijds, zijn de
mogelijke locaties Ínzichtelijk geworden) zijn twee inloopavonden
georganiseerd. op 8 en 14 februari is uitleg gegeven over de nieuwe
manier van grondstoffen/afual inzamelen en over de gekozen locaties
van ondergrondse containers. over de beide avonden z'ljn er ongeveer
400 bezoekers geweest. De werkgroep is na deze avonden
aanpassingen gaan aanbrengen in het locatieplan. Half maart zullen de
aanpassingen verwerkt zijn. op de twee avonden kregen we vooral
opmerkingen over de minicontainers. Ten eerste over de inhoudsmaat.
Een groot aantal bewoners willen graag de beschikking hebben over de
140 liter container. Deze maat is inmiddels toegevoegd aan het
programma van eisen van minicontaíners. De andere opmerking is het
verplicht afnemen van de minicontainer voor oud papier. Veel
bewoners willen deze container niet. Zij brengen hun oud papier weg
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bewoners willen deze container niet. Zij brengen hun oud papier weg
naar ondergrondse containers of naar verenigingen, kerken en scholen.
Er is nog geen beslissing genomen over het al dan niet verplicht
uitgeven van de minicontainer voor oud papier.

De nieuwe Afualstoffenverordening en bijbehorende
uitvoeringsbesluiten wordt momenteel opgesteld. Verwachting is dat
deze in juli in werking treedt.

Voor het opstellen van nieuw grondstoffenbeleid is een offertetraject
doorlopen. Er is een adviesbureau geselecteerd om dit beleid op te
stellen. Half maart is hiervoor de eerste bijeenkomst.

Eerste ervaringen Startwijk,t Heerlijk Recht
De eerste ervaringen in de startwijk zijn positief. Het aanbiedpercentage van
minicontainers (laagbouw, L04 huisaansluitingen)voor zowel pMD, GFT als opK is
hoog en de vervuilíng miniem. De bewoners van de hoogbouw en laagbouw zonder
minicontainer (51 huísaansluitingen) moesten duÍdelijk even wennen aan de
verandering. Er werd weinig GFT ingezameld en de PMD container werd als restafual
container gebruikt. Na deze 'gewenning' blUkt dat de 2 GFT zuilen met een inhoud
van 24o lÍter te klein zijn en de pMD inzameling één maal per twee weken te krap.
Voor GFT zijn we momenteel aan het bekijken of we hÍer zuilen met een grotere
inhoud kunnen plaatsen. Voor PMD zullen we een wekelijkse inzamelronde gaan
maken. Deze ervaringen zullen we meenemen in de evaluatie van de startwijk,t
Heerlijk Recht meenemen. Deze evaluatie gaat in april plaats vinden en hierin
worden de volgende zaken beoordeeld:

L. Hoe wordt de nieuwe manier van inzamelen ontvangen.

2. ls er voldoende communicatie.

3. Aanbiedpercentage van minicontainers van de verschillende grondstoffen.
4' Moeten er aanpassingen gedaan worden bij ondergrondse containers en/of

GFT zuilen.

5. Vulgraadondergrondsecontainers.

6. Scheidingspercentages.

7. Hoe bevallen de GFT emmertjes bij de hoogbouw.
De evaluatie ís dus niet gericht op een go / no-go beslissÍng over het omgekeerd
inzamelen. De vragen zijn daar ook niet op gericht, het zijn vragen die primair de
methode van implementatie onderzoeken. De beslissing tot nascheiding is, zoals
hierboven vermeld, op 29 mei 20L7 al genomen.
Dat neemt niet weg dat sinds die tijd het College de discussies/onderzoeken over
bronscheiding versus nascheiding nauwkeurig in de gaten houdt. Datzelfde geldt
voor de discussie over het scheÍden van de vele verschillende soort plastic. Maar het
ziet er niet naar uit dat in een overzienbare periode de kosten/resultaten van
nascheiding beter zullen worden dan bij bronscheiding.

Uitrol naar andere laagbouwwijken
De uitrol naar de overige laagbouwwijken volgt zodra de Europese aanbesteding is
afgerond en de minicontainers en ondergrondse containers geleverd en geplaatst
kunnen worden. De leerpunten vanuit de startwijk worden hierb'lj vanzelfsprekend
meegenomen.
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Startwijk hoogbouw
De start voor de inzameling van pMD in de hoogbouw is gepland voor eind maart
2018. De pilot wordt uitgevoerd in het middelste hofje van het complex
Schansen/Dreven. Er wordt in dit hofje ook een ondergrondse container voor textiel
geplaatst. Deze container is voorzien van toegangscontrole. Deze toegangscontrole
zit er op als proef. De verwachting is dat hierdoor de vervuiling van textiel minder
wordt.

Doorkijkje planning
De planning ziet er op dit moment als volgt uit:

r Maart: Start met PMD inzameling hofje Schansen en Dreven
. April: Evaluatie't Heerlijk recht.

o Mei / juni: start Europese aanbesteding.

. September: Gunning Europese aanbesteding.

. Sep - Dec:Voorbereiding uitrol laag- en hoogbouw.
r Januari: Start uitrol laagbouw.

Hoogachtend,
burgem en wethouders,

un M. Driessen-
ns burgemeester
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