
AMENDEMENT
Voorstel nummer: C

Onderwerp: Kaders voor afval en grondstoffenbeleid

De raad van de gemeente Leiderdorp in vergadering bijeen d.d. 20 september 2021

1. Beslispunt 1.2 te schrappen, dat luidt: Wij rekenen de kostenstijging van het 
afvalbeheer door in de afvalstoffenheffing

2. Nieuw beslispunt 1.2: De gemeente faciliteert en informeert de inwoners van 
Leiderdorp om afval zo goed mogelijk aan te bieden.

3. Aanvullen beslispunt 1.3: Voor wie afval anders aanbiedt dan wenselijk en mogelijk  
kiezen we voor ….

 

Toelichting
Ad 1.
Er is geen rechtstreeks verband tussen de rest van het raadsbesluit en dit beslispunt. Het zou 
goed kunnen dat we meer moeten gaan betalen voor restafval, maar dat hangt samen met 
de feitelijk aangeleverde hoeveelheid restafval en de kosten daarvan, niet met de hoogte 
van de norm die we zelf stellen (punt 1.1.). Bovendien stellen we de jaarlijkse 
afvalstoffenheffing in december vast, dat is een logisch moment om te beslissen of en hoe 
we kostenstijgingen doorberekenen.

Ad 2.  
Het afval en grondstoffenbeleid legt teveel nadruk op de financiële prikkel en gaat voorbij 
aan de gevolgen van de keuze van de gemeente om te kiezen voor na-scheiden. 

Daarom is het eerst belangrijk dat iedereen goed weet waar welk afval heen kan om het te 
hergebruiken. Het faciliteren én informeren van de juiste inzameling is essentieel om ieder 
de kans te bieden om afval op de juiste manier aan te bieden. 

Ad 3. 
Het beprijzen van de hoeveelheid in de grijze bak is lastig nu gekozen is voor nascheiding. In 
de eerste plaats omdat de grijze bak ook het PMD verzamelt. En dat is geen afval, maar 
grondstof. Het principe van ‘de vervuiler betaalt’ zou moeten gelden voor mensen die zich 
niet houden aan de juiste scheiding. En zo dus of het restafval vervuilen met grondstof of 
grondstof als oud papier of groen afval vervuilen met restafval.
De bedoeling is goed scheiden, daarmee halen we de meeste grondstof uit het afval en 
verminderen we dus het (dure) restafval. Als er een financiële prikkel komt moet die op de 
wijze van scheiding zitten, niet een boete zijn voor gezinnen en huishoudens met meer 
personen.
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