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 2019 raadsvoorstel   

  Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 2 oktober 2019 

     

Onderwerp: Invoeren nieuwe vorm van 

afvalscheiden 

 Aan de raad.  

 

    

*Z0247786D50* 
Beslispunten 

1. Kennis te nemen van het document “Bronscheiding of nascheiding van PMD?” 
2. In te stemmen met invoering van nascheiding van PMD per 1 januari 2020. 
3. In te stemmen met invoering van een minicontainer voor oud papier in de laagbouw per 1 

september 2020. 
4. Kennis te nemen van het document “Onderzoek luierinzameling”. Luierinzameling  niet mee te 

nemen vanwege beperkte recyclingcapaciteit. 
5. De invoeringskosten te dekken vanuit een onttrekking uit de Egalisatiereserve reiniging, in totaal 

€ 100.000,-. 
6. De begrotingswijziging 2020 vast te stellen. 

 

1 SAMENVATTING  

De gemeente Leiderdorp gaat een keus maken over de wijze waarop de PMD-fractie (Plastic 
verpakkingen, Metalen verpakkingen en Drankpakken) wordt gescheiden. Om de doelen van de 
rijksoverheid op het gebied van afvalscheiding, die omschreven staan in het publieke VANG-
programma, te behalen is bronscheiding of nascheiding van PMD nodig. Door recentelijke 
ontwikkelingen in de afvalbranche heeft het nieuwe college de besluitvorming uitgesteld. Tevens 
wilde het college de resultaten van een aanvullend kostenvergelijkingsonderzoek bron- en 
nascheiding, uitgevoerd door het afvalfonds, afwachten. Aan de hand van de resultaten van dit 
onderzoek zou in het najaar van 2019 de gemeenteraad van Leiderdorp een beslissing nemen over 
het scheiden van de PMD-fractie. Helaas worden de uitkomsten van dit rapport niet gepubliceerd. 
Er is door onvoldoende afvalverwerkers aan het onderzoek meegewerkt om een goed beeld te 
krijgen in de kosten. Als vervanging van het kostenonderzoek is het document "Bronscheiding of 
nascheiding van PMD?" opgesteld. 
 

2 Inleiding 

De rijksoverheid stelt doelen op het gebied van afvalscheiding in het publieke VANG-programma. 
Voor 2020 zijn dat minimaal 75% afvalscheiding en maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar. 
In de gemeenteraadsvergadering van 6 november 2015 heeft de raad via een unaniem 
aangenomen motie het college opgeroepen om de raad te informeren over de mogelijkheden tot 
betere afvalscheiding. Er zijn twee scenario’s uitgewerkt en aan de raad aangeboden: "Resultaten 
onderzoek toekomstscenario's Leiderdorp" en "resultaten onderzoek toekomstscenario's 
afvalinzameling hoogbouw Leiderdorp". Als aanvullend onderzoek zijn een tweetal pilots in zowel 
de laag- als hoogbouw uitgevoerd. De pilots zijn uitgevoerd in ’t Heerlijk Recht en Schansen en 
Dreven.  
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Door nieuwe ontwikkelingen in de afvalbranche heeft het nieuwe college de besluitvorming 
uitgesteld. Tevens wilde het college de resultaten van een aanvullend 
kostenvergelijkingsonderzoek bron- en nascheiding, uitgevoerd door het afvalfonds, afwachten. 
Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek zou in het najaar van 2019 de gemeenteraad van 
Leiderdorp een beslissing nemen over het scheiden van de PMD-fractie. Helaas worden de 
uitkomsten van dit rapport niet gepubliceerd. Er is door onvoldoende afvalverwerkers aan het 
onderzoek meegewerkt om een goed beeld te krijgen in de kosten. Om toch tot een afgewogen 
keuze te kunnen komen is het document “Bronscheiding of nascheiding van PMD” opgesteld. 
 

3 Beoogd effect 

Een substantiële vermindering van het aanbod restafval en een verhoging van het 
scheidingspercentage tegen een aanvaardbare kostprijs 
 

4 Argumenten 

1. De investerings- en inzamelkosten zijn bij de invoering van nascheiding lager dan bij 
bronscheiding. 

2. Bij nascheiding zijn er minder vervoersbewegingen en is dus duurzamer. 
3. Bij nascheiding wordt al het bruikbare PMD er bij de na scheidingsinstallatie eruit gehaald. Bij 

bronscheiding zal er altijd nog PMD in het restafval verdwijnen. 
4. Keuze voor nascheiding maakt het inwoners makkelijker. Mensen twijfelen vaak welk plastic bij 

PMD en welk plastic bij restafval hoort.  
 

5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1. Er is al in bronscheiding geïnvesteerd d.m.v. de pilots in de laag- en hoogbouw. 
2. De bewoners van de laagbouw krijgen er een minicontainer voor oud papier bij. 

 
6 Communicatie 

Voor de implementatie van nascheiding en de invoering van een mincontainer voor oud papier in 
de laagbouw dient een communicatieplan te worden opgesteld. In dit plan moet goed worden 
ingegaan waarom deze keuzes zijn gemaakt. 
 

7 Financiën 

Voor de investeringskosten van €2.092.700 zijn in de begroting van 2018 al investeringskredieten 
beschikbaar gesteld. De kapitaallasten die daaruit voortvloeien zijn reeds meegenomen in de 
Meerjarenraming 2020-2023. Ook was in de Begroting 2018 een bedrag geraamd voor de 
invoeringskosten, gedekt door een onttrekking aan de Egalisatiereserve reiniging. Nadat in 2018 de 
invoering van een nieuwe vorm van afvalinzameling was uitgesteld, zijn deze middelen eind 2018 
terug gestort in deze reserve.  
Voor de incidentele invoeringskosten voor de nieuwe vorm van afvalinzameling is een inschatting 
gemaakt: 
1. Communicatie: € 30.000,-; 
2. Opstellen grondstoffenbeleid: € 20.000,-; 
3. Projectuitvoering: € 50.000,-. 
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Voor de invoeringskosten zal budget worden geraamd in 2020, met als dekking een onttrekking 
aan de Egalisatiereserve reiniging. Hiervoor dient een begrotingswijziging vast te worden gesteld. 
Hieronder een tabel waar deze wijziging wordt weergegeven: 
Programma

Bedragen in € (+ = nadeel, -/- = voordeel) Lasten Baten

1 Meedoen in Leiderdorp 0 0

2 Aantrekkelijk Leiderdorp 100.000 0

3 Bestuur en organisatie Leiderdorp 0 0

Algemene Dekkingsmiddelen 0 0

Overhead, VPB en onvoorzien 0 0

Saldo van baten en lasten 100.000         -                

Mutatie reserves 0 -100.000

2020

Resultaat 0

neutraal  
 

8 Uitvoering 

Start uitvoering nascheiding: 1 januari 2020.  
De nascheidings installatie van de AVR kan het Leiderdorps restafval al op 1 januari ontvangen. 
Kanttekening: Vrijgave van Leiderdorps PMD door Nedvang. Deze partij laat het PMD voor 
Leiderdorp sorteren en vermarkten.  
 
Start invoer minicontainer voor oud papier in de laagbouw: 1 september 2020. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 
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Bijlagen:  
1. Onderzoek luierinzameling; 
2. Bronscheiding of nascheiding van PMD? 

 


