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 2021 raadsvoorstel   

  Burgemeester en Wethouders   Leiderdorp, 13 juli 2021 

      

Onderwerp: Kaders voor afval- en  

grondstoffenbeleid 

  Aan de raad.  

 

 

*Z0378BDABFB* 
Beslispunten 

1. Voor het ontwikkelen van afval- en grondstoffenbeleid vier kaders vast te stellen, namelijk: 
1.1 Wij streven naar 130 kg restafval per persoon per jaar in 2025 en laten daarmee de VANG-

norm los. 
1.2 Wij rekenen de kostenstijging van het afvalbeheer door in de afvalstoffenheffing. 
1.3 Wij kiezen voor het principe de vervuiler betaalt en wij onderzoeken welke vorm hiervoor 

het beste in Leiderdorp toegepast kan worden. 
1.4 Wij toetsen elke interventie door middel van inwonerparticipatie zodat een gedragen 

verandering van het grondstoffenbeleid tot stand kan komen. 

 

1 SAMENVATTING  

2 Inleiding 

Om naar een circulaire economie te bewegen is een landelijke norm gesteld, namelijk de VANG-
doelstelling (Van Afval Naar Grondstof). Vanwege specifieke omstandigheden kiest elke gemeente 
een eigen route naar een circulaire economie.  
Voor het ontwikkelen van een passend afval- en grondstoffenbeleid voor de gemeente Leiderdorp 
wordt, in relatie tot de VANG-doelstelling, een viertal kaders voorgesteld.  
 

3 Beoogd effect 

Door het vaststellen van de vier kaders voldoet de gemeente aan haar plicht om invulling te geven 
aan een eigen route op weg naar een circulaire economie in relatie tot de gestelde landelijke 
VANG-doelstelling, dat resulteert in een passend afval- en grondstoffenbeleid. 
 
Op 5 januari heeft uw raad een presentatie gehad over de stand van het 
afvalbeleid/grondstoffenbeleid  in Leiderdorp. Daarbij werd gekeken naar de landelijke VANG 
doelstellingen. Met 214 kg restafval per inwoner per jaar in 2019 staat Leiderdorp nog ver af van 
de VANG doelstelling van 100 kg restafval per inwoner per jaar voor 2020 en 30 kg per inwoner per 
jaar voor 2025.  
Op het Politiek Forum van 22 maart heeft een gesprek plaatsgevonden over mogelijke interventies 
om te komen tot een betere grondstoffenscheiding en het verminderen van de hoeveelheid 
restafval. Hiervoor is u een nota aangeboden waarin op hoofdlijnen de mogelijke interventies 
staan beschreven. In de bijbehorende notities staan de kenmerken van de twee hoofdvormen van 
interventies: de service- en de financiële interventie.  
 



Pagina 2 van 5 Versie Nr.1 

Registratienr.: Z/21/120180/244733    Agendapunt 9 

 2021 raadsvoorstel   

Uit de discussie kwam een diffuus beeld naar voren. Een aantal fracties wil duidelijke stappen 
nemen richting de VANG-norm terwijl andere fracties weinig tot geen kansen zagen tot nieuw 
aanvullend beleid. Gesteld werd dat de inwoner weinig tot geen extra hinder/actie mag ervaren. 
 
De gemeente Leiderdorp heeft inmiddels besluiten genomen om te komen tot een vermindering 
van de hoeveelheid restafval: 

• Vanaf februari 2020 wordt PMD uit het restafval na-gescheiden bij AVR. 

• Vanaf januari 2021 kunnen luiers worden ingeleverd op een achttal locaties voor gescheiden 
verwerking. 

• Vanaf juli 2021 wordt Oud Papier en Karton (OPK) bij de laagbouw met een minicontainer 
ingezameld. 

• Op 29 maart is een motie aangenomen met betrekking tot het gescheiden inzamelen van groen 
tuinafval. 

Deze vier maatregelen zijn echter niet voldoende om de VANG doelstellingen te halen.   
 
Maatregelen voor de korte termijn 

Goed inzamelen 
Op de GOED website van de gemeente Leiderdorp staat informatie over vele duurzame 
ontwikkelingen en initiatieven. Veel aandacht is daarbij voor Goed inzamelen, het onderdeel afval 
en grondstoffen. Deze campagne is niet alleen online, maar ook offline. Goede communicatie over 
afvalscheiding is een ‘no-regret’ maatregel. Het geeft de mogelijkheid om inwoners kennis te laten 
maken met de circulaire economie. Maar minstens zo belangrijk is de aandacht voor praktische 
tips en mogelijkheden om beter grondstoffen te scheiden van het afval. Uit onderzoeken in andere 
gemeenten blijkt dat inwoners naast praktische tips vooral ook behoefte hebben aan informatie 
over het nut van afvalscheiding en wat er met gescheiden ingezamelde grondstoffen gebeurd. Ook 
hiervoor is aandacht in de campagne. Inwoners van Leiderdorp zijn in beeld gebracht en laten zien 
dat van gescheiden grondstoffen, nieuwe producten worden gemaakt. De gemeente Leiderdorp 
kiest daarom voor de kracht van de ‘herhaling’. 

Inzameling oud papier en karton 
De laagbouwwoningen in Leiderdorp krijgen, zoals aangegeven, allemaal een minicontainer voor 
de inzameling van Oud Papier en Karton (OPK). Gemiddeld wordt in Leiderdorp minder OPK 
ingezameld dan in vergelijkbare gemeenten. In 2019 werd 37 en in 2020 42 kilo per persoon per 
jaar ingezameld. Het gemiddelde van vergelijkbare gemeenten is 50 Kg per persoon per jaar. Het 
uitzetten van de containers voor het inzamelen van OPK moet zorgen voor meer gescheiden papier 
en karton. Ook worden inwoners hiermee meegenomen in het belang van Goed Inzamelen.  
De verwachting is dat hiermee het aantal kilo’s ingezameld papier en karton zal toenemen, en dat 
Leiderdorp ongeveer op het gemiddelde van de hoogbouw klasse B gemeenten uitkomt (ca. 50 
kilo).  

Gescheiden inzamelen grof-tuinafval 
Naar aanleiding van de motie aangenomen in de gemeenteraad, is onderzocht wat de beste 
manier is om grof-tuinafval gescheiden in te zamelen van het overige grofvuil. Daarbij worden ook 
de kosten meegenomen om een goede afweging te kunnen maken tussen kosten en 
milieurendement van deze maatregel.  
In juli 2020 wordt een start gemaakt met de gescheiden inzameling van grof tuinafval. De 
maatregel heeft een beperkte invloed op de verbetering van de afvalscheiding. Wel kan het een 
bijdrage leveren aan het verminderen van GFT(E) in het restafval. En het kan helpen in de 
bewustwording rond het beter scheiden van GFT(E).  
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4 Argumenten 

1.1 Wij kiezen voor een realistische doelstelling voor Leiderdorp. Daarmee laten we de VANG 
doelstelling los. We streven naar 130 kg restafval per persoon per jaar in 2025. 

 
De VANG doelstelling is een landelijke doelstelling. Met deze doelstellingen wordt aangegeven dat 
het belangrijk is om naar een circulaire economie te bewegen. Daarbij is het verminderen van 
restafval en het verbeteren van de afvalscheiding noodzakelijk. De originele VANG doelstellingen 
waren vooral gericht op maximale vermindering van het restafval en verhoging van de 
afvalscheiding. Recenter wordt daarbij ook meer aandacht gegeven aan de kwaliteit van de 
gescheiden afvalstromen. Er is nu bijvoorbeeld landelijk veel aandacht voor de kwaliteit van de 
stromen GFT(E) en Textiel. 
 
Afval/grondstoffenbeleid is in Nederland een gemeentelijke taak. Elke gemeente in Nederland 
heeft dus een eigen achtergrond als het gaat om de weg naar de circulaire economie. Elke 
gemeente is anders. Onderscheidende kenmerken zijn bijvoorbeeld de verhouding hoog- 
laagbouw, de adressendichtheid, de bevolkingssamenstelling (bv leeftijd) etc. En elke gemeente 
heeft een andere geschiedenis met afvalbeleid. 
 
Elke gemeente maakt een eigen afweging binnen de afvaldriehoek (service, kosten en milieu). 
Daardoor zijn er verschillen in het afvalbeleid en kiezen gemeenten hun eigen route naar een 
circulaire economie en het behalen van de VANG doelstellingen. 
 
Om de doelstellingen te halen moeten deze realistisch zijn. De landelijke VANG doelstelling van 30 
kg restafval per persoon in 2025 per jaar is in Leiderdorp niet realistisch. Vergelijkbare gemeenten 
zaten in 2019 op totaal 185 kilo restafval per inwoner (165 kilo fijn restafval per inwoner). Met de 
juiste interventies zou een reductie van 30% haalbaar moeten zijn. Daarmee zou Leiderdorp in 
2025 op ongeveer 130 kg restafval per inwoner per jaar uitkomen. Daarmee laat de gemeente 
Leiderdorp de VANG norm los en stelt een realistisch haalbaar doel. 
 
1.2 De kostenstijging van het afvalbeheer wordt doorgerekend in de afvalstoffenheffing. 

 
De kosten voor afvalbeheer worden gedekt vanuit de afvalstoffenheffing. De kosten van 
inzameling laten een autonome stijging zien door verhoging van CAO lonen en de stijging van 
brandstofprijzen (voor de inzamelvoertuigen). Deze stijging kan doorgaans opgevangen worden 
door indexering van de afvalstoffenheffing. 
 
De kosten van verwerking van restafval laten eveneens een autonome stijging zien. Deze bestaat 
vooral uit een toekomstige CO2 belasting en een reeds bestaande Verbrandingsbelasting. Met de 
laatste belasting wordt het verminderen van restafval aantrekkelijker gemaakt. Het tarief voor de 
verbrandingsbelastingbelasting kent een grillig verloop. In 2018 was het tarief € 13,21 in 2019 
werd dit € 32,12 voor 1.000 kg restafval. Op dit moment maakt de verbrandingsbelasting al ca. 1/3 
uit van de verwerkingskosten van restafval. Er is op dit moment nog geen enkele indicatie wat de 
nieuwe tarieven voor de verbrandingsbelasting zullen worden. Wel is de verwachting dat de 
belasting zal gaan stijgen.  
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Landelijk laten, bij nieuwe aanbestedingen, de tarieven voor de verwerking van GFT ook een 
stijging zien.  
 
Zonder interventies (en dus bij gelijkblijvende hoeveelheid restafval), zullen de kosten voor 
afvalbeheer de komende jaren steeds verder stijgen. Deze kostenstijging zal doorgerekend moeten 
worden in de afvalstoffenheffing. 
 
1.3 Wij kiezen voor het principe de vervuiler betaalt en wij onderzoeken welke vorm hiervoor het 
beste in Leiderdorp toegepast kan worden. 

 
Om te komen tot een substantiële vermindering van het restafval en een verbetering van de 
afvalscheiding is een interventie noodzakelijk. Duidelijk is dat, voor welke interventie ook gekozen 
wordt, een goede en zorgvuldige afweging noodzakelijk is. Participatie van onze inwoners is 
daarvoor noodzakelijk (zie hiervoor het volgende kader). Naast een zorgvuldige afweging is een 
goed implementatietraject eveneens van groot belang. 
 
Een voor de hand liggende interventie is het kiezen voor het principe de vervuiler betaalt. Daarmee 
streven we naar een prikkel op het niveau van elk huishouden de kosten afhankelijk te maken van 
de mate van afvalscheiding. Er zijn zeer vele mogelijkheden waarmee uiting gegeven kan worden 
aan het principe van de vervuiler betaalt.  
 
De verschillende opties lopen uiteen van een positieve prikkel voor minder restafval of meer 
gescheiden stromen tot het betalen voor de hoeveelheid ingezameld restafval per huishouden. 
Maar er is ook te denken aan een systeem waar huishoudens korting krijgen op de 
afvalstoffenheffing bij minder restafval. In Nederland worden heel veel verschillende vormen van 
het principe de vervuiler betaald toegepast. Dit geeft mogelijkheden om te onderzoeken welk van 
deze interventies het best bij Leiderdorp past en wat de voor en nadelen van die betreffende 
interventie zijn. Zo kan ook zorgvuldig onderzocht worden wat nodig is om tot implementatie van 
de gekozen interventie te komen. 
 
1.4 Wij toetsen elke interventie door middel van inwonerparticipatie zodat een gedragen 
verandering van het grondstoffenbeleid tot stand kan komen. 
 
Afval- en grondstoffenbeleid is bij uitstek een terrein waarbij het belangrijk is om de inwoners van 
Leiderdorp mee te nemen in de ontwikkeling. Het zijn immers de inwoners die uitvoering moeten 
geven aan het grondstoffenbeleid. Afvalscheiding zal in de huishoudens moeten plaatsvinden.  
We nemen daarom inwonerparticipatie op dit onderwerp mee als vast en noodzakelijk onderdeel 
van de beleidsontwikkeling. In brede zin hebben we recent een kwantitatieve inwonersenquête 
uitgevoerd.  Maar bij het ontwikkelen van interventies zullen we steeds door middel van 
inwonerparticipatie toetsen hoe de interventie door de inwoners gewaardeerd wordt en of er 
suggesties voor verbeteringen zijn. Op deze manier kan een gedragen voorstel worden gemaakt. 

 
5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1 Met het streven naar 130 kg restafval per persoon laten we de VANG-doelstelling los maar 
stellen we wel een realistisch doel. 

1.2 Door stijging van afvalbeheerkosten boven de indexering zal de afvalstoffenheffing de 
komende periode sterker stijgen dan het gebruikelijke prijsindexcijfer. 
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6 Duurzaamheid  
Met deze kaders richten we ons op het verminderen van afval en het opzetten van een passende 
weg naar een circulair systeem conform de speerpunten uit de duurzaamheidsagenda maar we 
produceren meer restafval dan de gestelde ambitie. We zullen er dus langer over doen om de 
doelstellingen uit de duurzaamheidsagenda te behalen. 
 

7 Financiën 

- 
8 Communicatie  

- 
9 Evaluatie 

- 
 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlage: 
 


