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1. Hoeveel afval er geschat minder wordt verbrand wanneer we afval meer aan de voorkant 
scheiden in relatie tot wanneer we afval zoals nu na-scheiden. (10%, 30%, 80%?)
Antwoord: Leiderdorp heeft gekozen voor het na scheiden van PMD omdat er relatief 
weinig PMD gescheiden ingezameld werd. De hoeveelheid gescheiden ingezamelde PMD 
(en de kosten) zou sterk afhankelijk zijn van de methode waarmee het PMD 
brongescheiden ingezameld zou worden (Bv met zakken, minicontainers, boven- of 
ondergrondse containers). In 2019 is via bronscheiding 4,9 kg PMD per inwoner 
ingezameld en in 2020 via nascheiding 20 kg PMD per inwoner.

2. Hoeveel geschatte huishoudens (procentueel) de 130 kg niet gaan halen in 2025 (10%, 
30%, 80%?)
Antwoord: het streven is om gemiddeld op 130 kg per persoon per jaar uit te komen. Dit 
is echt het gemiddelde over de hele gemeente Leiderdorp.

3. Of de wethouder mogelijkheden ziet om de extra kosten in plaats van bij de Leiderdorper 
te verhalen op de supermarkten / winkelketens die hun producten nog (te veel) in plastic 
verpakkingen aanbieden.
Antwoord: Nee, daarvoor zijn geen mogelijkheden. De gemeente heeft hierin geen rol 
naar het bedrijfsleven. 

4. Wat geschat de kosten van een ‘prikkel’ zullen zijn (in een bandbreedte)
Antwoord: In het grondstoffenplan zullen de verschillende opties voor (prijs) prikkels 
worden onderzocht voor Leiderdorp. Via een benchmark zal ook bij andere gemeenten in 
Nederland worden nagegaan hoe hiermee wordt omgegaan. Scenario’s worden gemaakt 
die duidelijkheid geven over de kosten, de service en de milieuresultaten. Zo kan een 
goede afweging gemaakt worden voor de meest gewenste prikkel. 

5. Of is overwogen om de meerprijs te verdelen over iedereen, (dus om niet te werken met 
prikkels)
Antwoord: Op dit moment worden de kosten (en dus ook de meerkosten) verdeeld over 
alle Leiderdorpse huishoudens, door middel van de afvalstoffenheffing. Duidelijk is dat 
een dergelijke generieke prikkel niet voldoende effect heeft. De gegevens uit de 
landelijke ‘Benchmark Huishoudelijk afval’ laten zien dat een prijsprikkel een positief 



milieueffect heeft (minder restafval) en dat ook de afvalbeheerskosten dalen. Voor 
degenen die daardoor beter gaan scheiden levert het dus een financieel voordeel op ten 
opzichte van degenen die niet beter gaan scheiden. 

6. Hoe beoogd wordt om te meten wie hoeveel afval aanbied.
Antwoord: Er zijn verschillende manieren om het aangeboden restafval te meten. In het 
te maken grondstoffenbeleidsplan zullen we de verschillende methoden in scenario’s 
onderzoeken. Meten kan bijvoorbeeld op basis van gewicht of op basis van volume (hoe 
vaak wordt een container van 240 liter aangeboden), of een combinatie van deze 
methoden. Op basis van de scenario’s kan gekozen worden welke methode het best bij 
Leiderdorp past.

7. Hoe beslispunt 1.2 te rijmen is met de toezegging dat chips in de nieuwe kliko’s niet 
gebruikt zouden worden om individuele (per adres) metingen te doen hoeveel er wordt 
ingeleverd/aangeboden. (zie technische vragen CDA van 3 mei 2021)
Antwoord: Zoals in de beantwoording van de technische vragen is aangegeven zal “Indien 
er wel plannen komen om de chip te gebruiken voor andere doeleinden, dient dat beleid 
te worden vastgesteld door de raad.”. Dit wil dus zeggen dat als er voor gekozen wordt 
een prijsprikkel in te voeren, de raad hier een expliciet besluit over zal moeten nemen.


