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De gemeenteraad heeft een brief ontvangen dat de definitieve besluitvorming over omgekeerd 

inzamelen wordt uitgesteld tot eind 2019. Gezien de forse investeringen (ruim 3 miljoen) die nodig 

zijn voor omgekeerd inzamelen, vindt ook ChristenUnie-SGP zorgvuldigheid belangrijk, maar wij 

maken ons ook zorgen over de vertraging, gezien de landelijke norm van 75% gescheiden afval die in 

2020 van kracht wordt en het belang dat wij hechten aan het beter scheiden van het afval.

Wij hebben de volgende vragen:

1. In het presidium is bij de toelichting op de uitstel van de besluitvorming over omgekeerd 

inzamelen door de gemeentesecretaris verwezen naar de brief, maar is ook aangegeven dat 

wordt uitgesteld omdat het college wacht op landelijk onderzoek. In de brief wordt dit niet 

genoemd. Welk onderzoek wordt bedoeld, en wanneer zijn de resultaten van dit onderzoek 

gereed? 

Het gaat hier om een landelijk onderzoek naar de kostenvergelijking tussen bron- en 

nascheiding. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door  PWC en K+V (bron: De Afvalspiegel, 



https://www.deafvalspiegel.nl/nieuws/bron-of-nascheiding/). De resultaten worden 

verwacht medio oktober.

2. In de brief stelt het college voor de huidige milieucorners wel al te vervangen door 

ondergrondse milieucorners. Die milieucorners zijn onder meer voor papier en PMD (plastic 

ed). Als omgekeerd inzamelen volgens de in 2017 voorgestelde variant wordt ingevoerd, dan 

krijgen inwoners in de laagbouw onder meer een bak voor papier en één voor PMD (plastic 

onder meer). Waarom worden dan nu al nieuwe milieucorners aangeschaft, vooruitlopend 

op definitieve besluitvorming?

Los van de keuze voor bron- of nascheiding: milieucorners blijven nodig, zowel voor de hoog- 

als laagbouw. In de praktijk is er in wijken een mix van hoog- en laagbouw en dat betekent  

dat de huidige milieucorners nodig blijven. De levensduur van de ondergrondse en 

bovengrondse containers is ruim verstreken. Daarom gaan we nu over tot vervanging.

3. In de brief in de raad wordt aangegeven dat de kosten van bronscheiding of nascheiding 

allebei 3 miljoen bedragen. In het voorstel uit het voorjaar van 2017 wordt gesproken over € 

3.396.396.

Zijn de geschatte kosten in de tussentijd met 4 ton gedaald?  Waar komt dat door?

De kosten zijn niet gewijzigd. Excuses voor de verwarring, deze is ontstaan door een 

ongelukkig gekozen afronding.

4. Uit de brief blijkt dat nu ongeveer 55% van het afval gescheiden wordt, terwijl in 2020 de 

norm vanuit de rijksoverheid 75% gescheiden afval is.

Door de planning besluiten we pas eind 2019 over omgekeerd inzamelen, terwijl een enkele 

maand daarna de nieuwe norm van kracht gaat.

a) Hoe beoordeelt het college het feit dat door uitstel van de besluitvorming de norm van 

75% in 2020 sowieso niet gehaald zal worden?

Ondanks dat we de norm niet halen, blijven we ons inzetten om het 

scheidingspercentage omhoog te brengen.

b) Zijn er sancties of extra kosten verbonden aan het niet halen van de norm van 75% in 

2020?

Er zijn geen sancties aan verbonden. Echter, de overheid stimuleert afvalscheiding door 

de belasting op verbranding van restafval te verhogen.

5. Worden, nu de definitieve besluitvorming is uitgesteld, fundamenteel andere varianten 

overwogen, bijvoorbeeld de combinatie van bronscheiding met diftar (werken met tarieven 

afhankelijk van hoeveelheid restafval, zoals bijvoorbeeld Zoeterwoude dat doet?

Nee, de keuze gaat tussen bron- of nascheiding. Diftar wordt niet overwogen.

6. In een raadsmemo eind vorig jaar werd gezegd: Nascheiding is op dit moment geen optie 

voor Leiderdorp: de huidige contractpartner voor de verwerking van het restafval (AVR) heeft 

een installatie gebouwd die PMD uit het restafval haalt, maar deze is vol. De verwachting is 

dat in 2019 een tweede lijn wordt gebouwd. Ook wordt aangegeven dat het contract moet 

worden opengebroken met AVR.

Vragen:

a) Is nu wel zeker of nascheiding uberhaupt een optie is, gezien de noodzakelijk aanwezige 

capaciteit bij de afvalverwerker?

https://www.deafvalspiegel.nl/nieuws/bron-of-nascheiding/


Een verkennend gesprek hierover met de afvalverwerker  heeft plaatsgevonden. De 

eerste signalen over de mogelijkheid tot nascheiding zijn positief.

b) Is gezien het huidige contract met AVR nascheiding uberhaupt vanaf eind 2019 haalbaar?

Contractueel is dit geen probleem, mits de capaciteit van de verwerker dit toelaat.

7. Luiers zijn voor een deel van de huishoudens een belangrijk onderdeel van hun restafval. Als 

gevolg van een op 9 november 2018 aangenomen motie op initiatief van GroenLinks, 

ChristenUnie-SGP en D66 komt het college in het tweede kwartaal van 2019 met voorstellen 

om de inzameling van luiers te organiseren. Kunnen we er nog steeds vanuit gaan dat dit 

voorstel in het tweede kwartaal van 2019 komt?

Ja, het voorstel staat gepland voor de periode  juni-juli.

8. Wat doet het college van Leiderdorp om inwoners op de hoogte te houden van 

ontwikkelingen en welke gelegenheden zijn er voor burgers om mee te denken met de 

definitief te kiezen oplossing?

De inwoners worden geïnformeerd via het reguliere proces, te weten: Gemeente aan huis, 

social media, Goed Leiderdorp. 

De inwoners hebben ten tijde van de pilots omgekeerd inzamelen hun input gegeven. Daarna 

is er geen ruimte meer ingepland  voor participatie door inwoners.


