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Geachte Leden van de raad,

Vanuit de rijksoverheid is met het publieke VANG-programma ingezet op minimaal
75% afualscheiding en maximaal 100 kg restafual per inwoner per jaar in 2020 en 30
kg per inwoner per jaar in 2025. Om deze doelstelling te kunnen realiseren zal de
ge mee nte Leiderdo rp in 2O2L n ie uw grondstoffen be leid (voorheen
afualstoffenbeleid) opstellen. op dinsdag 5 januari heeft de raad een presentatie
gehad met de huidige stand van zaken voor wat betreft het afualbeleid in
Leiderdorp. Daarbij werd gekeken naar de landelijke VANG doelstellingen en hoe
Leiderdorp presteert ten opzichte van die doelstellingen. Het is duidelijk dat met
2I4 kg restafual per inwoner per jaar in 2019 Leiderdorp nog ver af staat van de
VANG doelstelling van 100 kg/inw voor 2O2O en nog verder weg van de 30 kg/inw
voor 2025. De raad heeft aangegeven graag op hoofdlijnen de mogelijke
ínterventies te bespreken, voordat de inwoners van Leiderdorp worden betrokken
via participatie. Hiervoor is de discussienota 'Van afual naar grondstof opgesteld. ln
deze nota staan de kenmerken van de twee hoofdvormen van interventies, de
servíce- en de financiële interventie beschreven"
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Discussienotitie van afval naar grondstof Leiderdorp 

Op dinsdag 5 januari heeft u een presentatie gehad met de huidige stand van zaken voor wat betreft 

het afvalbeleid in Leiderdorp. Daarbij werd gekeken naar de landelijke VANG doelstellingen en hoe 

Leiderdorp presteert ten opzichte van die doelstellingen. Het is duidelijk dat met 214 kg restafval per 

inwoner per jaar in 2019 Leiderdorp nog ver af staat van de VANG doelstelling van 100 kg/inw voor 

2020 en nog verder weg van de 30 kg/inw voor 2025. 

Uw raad heeft aangegeven graag op hoofdlijnen de mogelijke interventies te bespreken, voor dat de 

inwoners van Leiderdorp worden betrokken via participatie. In deze notitie treft u de kenmerken van 

de twee hoofdvormen van interventies, de service- en de financiële interventie.  

De maatregelen die in 2020 genomen zijn en in 2021 genomen worden (resp nascheiding, 

optimaliseren OPK inzameling en gescheiden luierinzameling) zullen een bijdrage leveren aan het 

verlagen van de hoeveelheid restafval. Deze bijdrage zal echter zeker lang niet genoeg zijn om de 

VANG doelstellingen te behalen. 

 

Zoals uit bovenstaande tabel uit de benchmark huishoudelijk afval (peiljaar 2019) blijkt dat een 

succesvolle strategie niet alleen kan zorgen voor een betere afvalscheiding (en dus minder restafval) 

maar ook voor beperking van de kosten.  

Belangrijk is daarbij te vermelden dat zonder interventies (en dus bij gelijkblijvende hoeveelheid 

restafval), de kosten voor afvalbeheer de komende jaren steeds verder zullen stijgen, door loon- en 

brandstofkostenstijging, maar ook door afvalverbrandings- en CO2 belasting. Zowel uit het oogpunt 

van kosten als uit het oogpunt van milieudoelstellingen (VANG) is het dus noodzakelijk om tot een 

verbeterd (vernieuwend) afvalbeleid te komen. 

Nascheiding 

De in 2020 ingevoerde nascheiding van PMD uit het restafval staat niet ter discussie. Nascheiding 

alleen zal echter niet tot voldoende reductie van het restafval leiden. Andere interventies zijn 

daarom noodzakelijk. De hieronder genoemde mogelijke interventies kunnen in principe allemaal 

worden uitgevoerd in combinatie met nascheiding.  



Zoveel gemeenten, zoveel beleidskeuzes 

In Nederland is de bevoegdheid om afvalbeleid vast te stellen een keuze op gemeentelijk niveau. 

Zoveel verschillende soorten gemeenten als er zijn, zoveel verschillende soorten afvalbeleid is er. Dit 

heeft er ook mee te maken dat elke gemeente eigen, unieke, omstandigheden heeft als het gaat om, 

aantal inwoners, hoeveelheid hoogbouw, bevolkingssamenstelling, economische ontwikkeling etc. 

Daarnaast heeft elke gemeente een eigen ‘verleden’ met afval. Kortom geen gemeente is hetzelfde. 

Het gaat niet om het vinden van het beste afvalbeleid, het gaat om het vinden van het beste 

afvalbeleid voor Leiderdorp. 

Daarbij valt natuurlijk wel te putten uit de ervaringen die in andere gemeenten (al) zijn opgedaan 

met de verschillende soorten interventies. Ervaringen en kennis worden onder andere gedeeld via de 

brancheorganisatie NVRD en via de jaarlijkse benchmark Huishoudelijk afval en het landelijke VANG 

programma. 

 

Zoals uit het bovenstaande figuur blijkt, zijn er ruwweg een drietal soorten interventies: 

 Een financiële prikkel 

 Een service prikkel 

 Een combinatie van financiële en serviceprikkel 

Onderstaand treft u een beschrijving (op hoofdlijnen) van de verschillende soorten interventies. 

Financiële prikkel 

De financiële prikkel is een manier om degene met meer afval ook meer te laten betalen. Kortweg, 

‘de vervuiler betaalt’. Het belangrijkste kenmerk van een financiële prikkel is dat de 

afvalstoffenheffing wordt gesplitst. Daarbij is sprake van een vast deel (gelijk voor ieder huishouden) 

en een variabel deel. Het variabele deel is doorgaans gekoppeld aan de hoeveelheid restafval dat een 

huishouden aanbiedt. Door de hoeveelheid restafval te beperken kan een huishouden zelf invloed 

uitoefenen op het variabele deel van de afvalstoffenheffing (en dus op het totale bedrag van de 

afvalstoffenheffing).  

De uitvoering van de financiële prikkel kent ook weer zeer vele varianten. In hoofdlijnen komen ze 

neer op: 

 Afrekenen per gewicht aangeboden restafval 



 Volume/frequentie, hoe vaak wordt een container restafval van welk volume aangeboden of 

een afvalzak in de ondergrondse container gedaan 

 ‘dure zak’ ; alleen een bij de gemeente gekochte (gekleurde) vuilniszak mag gebruikt worden 

om restafval in aan te bieden. 

Zoals aangegeven zijn er zeer vele varianten op bovenstaande principes. Zo kan er gekozen worden 

voor een systeem waar pas extra kosten zijn boven een aantal kilo’s per jaar (of boven een aantal 

aanbiedingen van een container of een afvalzak in de ondergrondse container per jaar). 

Voor het invoeren van een systeem met een financiële prikkel zijn een aantal kanttekeningen te 

maken: 

 De invoering van een systeem met financiële prikkel moet goed en zorgvuldig geschieden. 

Het is belangrijk er voldoende tijd en middelen voor vrij te maken om een project te laten 

slagen. Niet alleen technische keuzes, maar ook een goede communicatie zijn van groot 

belang om een project te laten lagen 

 Bij de invoering van een financiële prikkel bestaat vaak de angst voor dumpingen en ontwijk 

gedrag. Het is goed te erkennen dat dit soms gebeurt, maar dat dit vaak snel weer afneemt 

en dat er goede maatregelen tegen te nemen zijn. 

 Ongeveer 50% van de Nederlandse gemeenten heeft al een financiële prikkel ingevoerd. Er is 

dus veel kennis en kunde over invoering van een dergelijke maatregel. 

 Flankerende maatregelen kunnen noodzakelijk zijn. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan 

gebruikers van incontinentiemateriaal, die zonder compensatie onevenredig veel moeten 

betalen voor hun afval. 

Service prikkel 

Het belangrijkste kenmerk van de serviceprikkel is dat de service op restafval lager wordt (eventueel 

met een verhoging van de service op grondstoffen (GFT, OPK, PMD). Ook van de serviceprikkel 

bestaan vele verschillende varianten. Deze komen er in hoofdlijnen op neer: 

 Omgekeerd Inzamelen. De inwoners moeten het restafval wegbrengen naar een 

ondergrondse container. De grondstoffen worden via ‘minicontainers’ (140 of 240 liter) aan 

huis ingezameld. Belangrijk is om voor de afstand van woning tot ondergrondse 

restafvalcontainer een redelijke maximale loopafstand te handhaven. 

 Verlaging van de frequentie van restafval inzameling. Daarbij handhaven (of zelfs verhogen) 

van de frequentie van inzameling van grondstoffen. Steeds meer gemeenten verlagen de 

frequentie van restafval inzameling van eenmaal per twee weken naar eenmaal per drie of 

vier weken.  

 Verkleining van het volume van de restafval ‘minicontainer’. Door bijvoorbeeld uitsluitend 

een 140 liter container te gebruiken. En door de inworpopening van de restafval 

ondergrondse container bij hoogbouw te verkleinen. 

Uiteraard zijn ook hier verschillende varianten mogelijk. Zo kunnen de frequentieverlaging en volume 

verkleining worden gecombineerd. Daarnaast zijn er nog mogelijkheden om de service op 

grondstoffen te verhogen. Bijvoorbeeld door in warme maanden GFT vaker in te zamelen of meer 

mogelijkheden te creëren voor papier inzameling. 

Er zijn vele gemeenten in Nederland die gebruik maken van de service prikkel. Er is dus veel kennis 

en kunde over dergelijke maatregelen. Een aantal kanttekeningen zijn van belang: 



 De invoering van een systeem met een serviceprikkel moet goed geschieden. Neem 

voldoende tijd en zorg voor voldoende communicatie. 

 Flankerend beleid is van belang. Denk bijvoorbeeld aan gezinnen met kinderen in de 

luierleeftijd. Bij het verlagen van de inzamelfrequentie kunnen ze voor praktische problemen 

komen. Ook hiervan zijn elders in het land reeds voldoende goede voorbeelden. 

Combinatie service- en financiële prikkel 

Uiteraard is het mogelijk om de service en de financiële prikkel te combineren. Soms kiezen 

gemeenten ervoor om in een keer beide prikkels toe te passen. Hierbij ontstaat voor de inwoners wel 

een hele grote verandering in een keer. Goede voorbereiding en communicatie is dan essentieel. 

Vervolg 

In de discussie in uw raad vernemen wij graag of er interventies zijn waartegen zeer grote bezwaren 

bestaan. De interventies waar geen overwegende bezwaren bestaan nemen we mee in de 

inwonerparticipatie.  

Graag leggen wij u de volgende vragen voor: 

 Moet Leiderdorp zich inspannen de VANG doelstellingen te halen, wat is voor u een 

realistisch doel voor 2025? 

 

 Invoering van een financiële prikkel moet voor Leiderdorp onderzocht worden. Welk systeem 

heeft uw voorkeur?  

o Betalen per keer aanbieden restafval?  

o Betalen per kilo restafval?  

o Hoog vast tarief en klein variabel bedrag of laag vast bedrag en groot variabel 

bedrag? 

 Invoering van een serviceprikkel moet onderzocht worden. Wat heeft voorkeur?  

o Omgekeerd inzamelen?  

o Verlaging frequentie restafval inzameling?  

o Kleinere containers voor restafval? 
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