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Stand van zaken luierinzameling

Geachte leden van de raad,

Tijdens de raad van 16 december 2019 nam uw raad unaniem een amendement aan
waarin het college wordt opgeroepen met de luierinzameling te starten zodra er
recyclingcapaciteit beschikbaa r is.

Met deze brief willen wij u informeren over de huidige stand van zaken omtrent
luierinza meling.

Voorgeschiedenis
ln 20L8 heeft de gemeenteraad opdracht gegeven om de haalbaarheid van
luíerinzameling te onderzoeken. ln het restafual zat op dat moment nog 21 kg aan
luiers. Wanneer deze kilo's door een aparte inzamelroute uit het restafual gehaald
kunnen worden zal de gemeente Leiderdorp dichter bij de vangdoelstelling komen.
Uit onderzoek is gebleken dat luierinzameling zeker mogelijk is in Leiderdorp. Echter
was de capaciteit voor verwerking/recycling zeer beperkt.

Stand van zaken
Momenteelzijn er nieuwe ontwikkelingen omtrent luierrecycling. ln Nijmegen is een
nieuwe recyclinginstallatie voor luiers gestart. De capaciteit van deze installatie is

momenteel niet toereikend om ook Leiderdorpse luiers te kunnen verwerken. Op
het moment dat deze installatie in de nabije toekomst verder uit gaat breiden komt
er ook ruimte vrij voor de recycling van luiers uit Leíderdorp. De kosten voor
gescheiden luierinzameling zullen voor Leiderdorp op jaarbasis circa € 27.50O,- zijn,
ervan uitgaand dat er 16 ton luiers per jaar worden ingezameld.

Uitstel opstarten luierinzameling
De gemeente Leiderdorp staat momenteel voor een besparingsopgave. ln het kader
van deze besparingsopgave in combinatie met de te maken kosten voor
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luierinzameling gaat het college nog niet over tot het opstarten van de

luierinzameling.
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