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Kennisnemen van 
De stand van zaken met betrekking tot de ‘pilot inzameling luierafval’  
  
 
   
 
Inleiding 
Volgens Rijkswaterstaat bestaat het Nederlandse restafval nog voor 5% uit luierafval. Daarmee is luierafval, gelet op het 
gewichtsaandeel, de grootste afvalstroom die nog niet gerecycled kan worden.  
 
Hier komt verandering in. Op 2 september 2021 opende ARN haar luierinstallatie (www.arnbv.nl). In deze installatie wordt 
de kunststof gescheiden van de luierinhoud. De kunststof wordt gebruikt om nieuwe kunststofproducten van te maken 
terwijl de luierinhoud wordt omgezet in groene stroom. De verwerkingscapaciteit is nog beperkt maar via de AVU heeft de 
gemeente Woerden een deel van deze capaciteit tot haar beschikking gekregen.  
 
De gemeente wil het haar bewoners zo makkelijk mogelijk maken om afval gescheiden aan te bieden en zodoende zo 
min mogelijk restafval over te houden. Gescheiden inzameling van luierafval helpt hierbij. Met name voor jonge gezinnen 
met kinderen ‘in de luiers’ bestaat het restafval nog voor een groot deel uit luierafval. Om te kijken hoe en of de 
inzameling in de gemeente vorm kan worden gegeven, wordt 1 april 2022 gestart met een pilot. Met deze 
Raadsinformatiebrief wordt u hierover nader geïnformeerd.  
  
 
   
 
Kernboodschap 
Een aantal gemeenten heeft al de nodige ervaring met de inzameling van luierafval. Ter voorbereiding op de pilot is met 
deze gemeenten gesproken en zijn ervaringen gedeeld.  
 
Op basis van deze ervaringen is de pilot vormgegeven. Verspreid over de gemeente worden, in de buurt van een aantal 
scholen en kinderdagverblijven, ongeveer tien verzamelcontainers geplaatst. Deze containers zijn alleen toegankelijk met 
een afvalpas.  
 
Ter ondersteuning van de proef vindt een informatie en wervingscampagne plaats. Bewoners die mee willen doen, 

http://www.arnbv.nl/


kunnen dit bij de gemeente aangeven. Deelnemers krijgen toegang tot de dichtstbijzijnde container(s). Zo kan het aantal 
gebruikers per container worden gestuurd.  
 
Doel van de proef is om na te gaan of de voorgestelde inzamelmethodiek ook in de gemeente Woerden werkt. Hoe 
bewoners de dienstverlening ervaren. Welke locaties het meest geschikt zijn en hoe een zo hoog mogelijke kwaliteit en 
kwantiteit van het ingezamelde luierafval kan worden gerealiseerd. 
 
   
 
Financiën 

De voor de pilot benodigde eenmalige investeringen worden geraamd op ongeveer €60.000. Deze investeringen bestaan 
uit inzamelmiddelen en de begeleidende communicatiecampagne.  Deze investering wordt conform de vastgestelde 
afschrijvingstermijn van 10 jaar afgeschreven, zodat dit een (kapitaal)last geeft van 6400 euro. De extra exploitatielasten 
(inzamel en verwerkingskosten) bedragen naar inschatting 46.000 euro. De hoger lasten als gevolg van deze pilot 
bedraagt dus (naar schatting) €55.000 per jaar. Dit is inclusief de besparing door vermindering van de hoeveelheid 
restafval. Het gaat om een proef van 2 jaar, uitgangspunt is om de lasten op te vangen binnen de reguliere exploitatie van 
afval een reiniging. 
 
Mocht dit niet mogelijk zijn dan heeft dit (minimale) consequenties voor het verloop van de voorziening afvalstoffenheffing 
en/of voor de tarieven afvalstoffenheffing, hiervan zal de raad op de geijkte momenten van de planning en control cyclus 
geïnformeerd worden. Als de pilot een vervolg krijgt, worden de betreffende structurele kosten in de begroting 
opgenomen. Dan is er inzicht in hoeverre het uitgangspunt 'opvangen binnen de reguliere exploitatie' mogelijk is. Om een 
indruk te geven, de afvalbeheerkosten bedragen momenteel circa €6,5 mln. per jaar. Bij structurele meerkosten van 
€55.000 per jaar is dat 0,85% van deze totale begroting. 

 
 
   
 
Vervolg 
De voorgenomen duur van de proef is tenminste twee jaar. Na afloop van de pilot vindt een evaluatie plaats. Over het 
verloop van de pilot wordt uw raad nader geïnformeerd. 
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