
AMENDEMENT

Voorstel nummer: A

Vergadering van de Gemeenteraad van Leiderdorp van 25 oktober 2021

Amendement bij agendapunt 10, Kaders voor afval- en grondstoffenbeleid

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Het ontwerpbesluit volledig te vervangen door de volgende besluittekst:

1. De gemeente Leiderdorp streeft naar een substantiële vermindering van het rest-
afval per persoon in de komende jaren ten opzichte van de situatie op dit moment.

2. Teneinde een beeld te krijgen hoe substantieel deze vermindering kan zijn en
welke maatregelen daarvoor nodig zijn onderzoekt het College van B&W een vier-
tal scenario's en de consequenties daarvan:

a. 130 kilo restafval per jaar per persoonin2O25;
b. 100 kilo restafval per jaar per persoon in 2025;
c. 75 kilo restafval per jaar per persoon in 2025;
d. 30 kilo (de VANG-norm) per jaar per persoon in 2025.

Het college brengt per gewichtsdoelstelling restafval (onder meer via benchmark
bij andere gemeenten) verschillende scenario's in beeld, hiervoor zijn alle opties
en combinaties van opties op voorhand mogelijk. Denk hierbij aan voorscheiding-
nascheiding, inzet alle soorten communicatie en financiële prikkels en/of service-
prikkels of een combinatie daarvan.

3. Er wordt naar gestreefd om de resultaten van de studie rond maart 2O22voorver-
dere discussie te publiceren.

Vastgesteld in de openbare vergadering van
de Gemeenteraad van Leiderdorp op 25 oktober

etc.

Toelichting:
L Er is, zo bleek uit de behandeling van het onderwerp in de laatste Raadsvergade-

ring, een brede consensus over het nemen van grote stappen in het verminderen
van het volume aan restafval in Leiderdorp. Er is de afgelopen jaren onvoldoende
voortgang geboekt, ondanks de hoge verwachtingen van het in 2019 ingevoerde
systeem van nascheiden.

2. ln de week van 4 oktober is er in overleg tussen een aantal partijen alsmede met
inbreng van de wethouder, consensus bereikt over een onderzoeksopdracht aan
het College, ter vervanging van het oorspronkelijke voorstel van het College.



3. Het procedureel meest eenvoudig voor besluitvorming in de Raad van 25 oktober
is een vervangend besluit als amendement in t dienen. Daartoe dient onderhavig
voorstel.

4. ln eerdere versies van dit amendement was de opdracht in het besluit en de toe-
lichting gedetailleerder. Gelet op de uitgebreide discussie in de Raad van 20 sep-

tember en de consultaties die ten grondslag liggen aan het nu voorgelegde docu-

ment, is het vertrouwen dat met dit amendement voldoende richting wordt gege-

ven aan het onderzoek.
5. De termijn waarop het onderzoek gereed kan zijn is nog onderwerp van beraad

binnen het College van B&W. Gelet op de magere voortgang van dit dossier de af-
gelopen jaren is er eerder behoefte aan een goede, overtuigende en richtingge-

vende studie voor de komende jaren dan een haastige studie waarvoor de dead-

line te vroeg is gekozen. Besluitvorming is sowieso pas in een volgende Raadsperi-

ode aan de orde.
6.
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