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Achtergrond

De gemeente heeft gekozen voor nascheiding, toch hebben we het nog over restafval.
De CDA-fractie wil graag weten hoe dat nu zit. Nu we van onze inwoners vragen om alleen papier, glas en 
gft eruit te halen, en 'wij' - de gemeente - zorgt voor nascheiding van bijvoorbeeld plastic metaal en 
drankkartonnen, zou je verwachten dat rest afval dus de rest is ná nascheiding. Graag willen we precies 
weten wat het getal restafval nu inhoudt. En wat de vervuiler betaald kan inhouden.

Misschien is daar een document over, dat antwoord geeft op de volgende vragen:

1. Hoeveel procent van het restafval wordt door nascheiding nu uit het restafval gehaald en wat is 
de verwachting dat dat kan worden?
Antwoord: Al het Leiderdorps fijn huishoudelijk restafval wordt na gescheiden. De verwerker 
haalt zoveel als technisch mogelijk van de PMD fractie uit het restafval. In 2020 werd ca. 20 kg 
PMD per persoon uit het restafval gehaald. De verwerker heeft aangegeven dat dit verder kan 
oplopen tot ca. 25 kilo. 
De ambitie van 130 kg in 2025 is het restafval (grof en fijn) dat overblijft nadat bij nascheiding 
Plastic, Blik en Drankpakken daaruit zijn verwijderd.

2. Welke categorieën worden daarin onderscheiden en heeft een groter deel nascheiden 
bijvoorbeeld invloed op de prijs die Leiderdorp betaalt voor restafval?
Antwoord: Uit het restafval wordt alleen de PMD fractie na gescheiden (Plastic, Blikjes en 
drankenkartons). Dit heeft geen invloed op de kosten van de verwerking van restafval.

3. Geldt het afval dat direct door inwoners naar het milieupark gebracht wordt ook als afval?
Antwoord: Het afval dat naar het milieupark wordt gebracht is ook afval. Met dien verstande dat 
er daar zeer veel en goede mogelijkheden zijn om dit afval in gescheiden stromen aan te bieden. 
Alleen het grof afval dat niet meer te scheiden is, geldt ook als restafval. In de rapportages komt 
dit terug als grof restafval.

4. Wordt grofvuil dat op verzoek wordt ingezameld gezien als restafval?
Antwoord: Grofvuil dat aan huis wordt ingezameld wordt gezien als grof huishoudelijk restafval.
 

5. Aangeboden groot groenafval wordt nu gescheiden ingezameld. Als apparaten, metaal of 
bouwpuin wordt aangeboden bij het grofvuil, wordt dit dan op het milieupark gescheiden?



Antwoord: Bouwpuin wordt bij het onbrandbaar grofvuil opgehaald. Dit wordt op de milieustraat 
gescheiden van de ingezamelde metalen. Apparaten en metaal worden zoveel als mogelijk 
gescheiden ingezameld.

6. In welke mate is sprake van vervuiling van ingezameld OPK, waardoor dit niet als papier grondstof 
gebruikt kan worden? Wordt het als OPK niet gerecycled wordt alsnog gezien (meegeteld) als 
restafval, ook als het wel gescheiden is aangeleverd)?
Antwoord: In de afgelopen jaren is geen sprake van partijen afgekeurd OPK uit Leiderdorp. OPK 
dat in restafval zit wordt daar niet uitgehaald en wordt verbrand.

Bij de vervuiler betaald, denken wij direct aan DIFTAR als titel voor beprijzen van hoeveelheden per soort 
afval per huishouden. Maar dit is vast niet het enige systeem. 

7. Welke alternatieve methoden zijn er in beeld of bekend voor het principe van 'de vervuiler 
betaald'?
Antwoord: Er zijn verschillende methoden om invulling te geven aan het principe ‘de vervuiler 
betaalt’, bijvoorbeeld: Afval loont, betalen per kilo, korting indien men onder een bepaalde 
hoeveelheid kilo’s blijft. In het aangekondigde grondstoffenbeleidsplan zullen we verschillende 
vormen in beeld brengen en weergeven welke effecten deze verschillende methoden hebben op 
het gebied van service, kosten en milieu. 

Bekend nadeel van DIFTAR is dat het afval er wel is, maar niet via de reguliere wijze wordt aangeboden 
ter verwerking (leidt tot bijv. zwerfvuil of afvaltoerisme) of niet op de goede wijze (vervuiling van gft door 
restafval) 

8. Zijn er evaluaties van de bijeffecten van de verschillende systemen van beprijzen?
Antwoord: Er zijn verschillende evaluaties over de effecten van de verschillende vormen van 
diftar. Daaruit blijkt onder andere dat de genoemde nadelige bijeffecten vaak tijdelijk zijn. In het 
op te stellen grondstoffenbeleidsplan zullen we uitgebreid ingaan op de ervaringen en evaluaties 
van de verschillende diftar systemen in Nederland. 


