
 

Aan : Algemeen Bestuur 

Vergadering : 16 december 2021 

Agendapunt : Ter besluitvorming 

Van : Dagelijks Bestuur 

Onderwerp : 
Inzameling luiers  
en incontinentiemateriaal 

 

 
Voorstel 

1. Kennis te nemen van de stand van zaken met betrekking tot levering en plaatsing van de 
containers voor luiers en incontinentiemateriaal. 

2. Kennis te nemen van de wens van individuele gemeenten om incontinentiecontainers naast 
restafvalcontainers te plaatsen met als gevolg een grotere kans op vervuiling in de 
incontinentiecontainers. 

3. De wens te honoreren maar vanwege de grotere kans op vervuiling het vervuilingspercentage in de 
businesscase te verhogen van 7% naar 20%. 

4. De te verwachten meerkosten te verwerken in de opslag op de tarieven afvalstoffenheffing 2022. 

 

 
Inleiding 
 
Gemeente Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe en Zaltbommel hebben besloten om per 1 januari 2022 te 
starten met de inzameling van incontinentiemateriaal en luiers met brengvoorzieningen in de openbare 
ruimte. Voordat gestart kan worden met plaatsing van de incontinentiecontainers moeten de locaties 
vastgesteld en officieel gepubliceerd zijn.  
 
De vaststelling van de locaties verloopt conform planning doch is afwijkend ten opzichte van de wens van 
het Algemeen Bestuur om de incontinentiecontainers niet naast de restafvalcontainers te plaatsen. De 
grondslag van uw wens is het tegengaan van de mogelijke vervuiling van de incontinentiecontainers met 
andere afval(rest)stromen. Drie gemeenten hebben aangegeven meerdere incontinentiecontainers bij de 
restafvalcontainers te willen zien, te weten Tiel (4 van de 10), West Betuwe (10 van de 30) en Zaltbommel 
(5 van de 12).  
 
Het gebruik van de restafvalcontainers in Rivierenland is niet gratis. Dit in tegenstelling tot de 
incontinentiecontainers die, met uitzondering van Neder-Betuwe, wel gratis toegankelijk zijn. Het naast 
elkaar plaatsen van beide containers zal de verleiding bij inwoners groter maken om restafval te deponeren 
in de gratis toegankelijke incontinentiecontainer. Dientengevolge stijgt het vervuilingspercentage en dus de 
kans op afkeur van de totale vracht. Hierdoor stijgen de kosten voor deze gemeenten.     
 

Beoogd effect 
1. De wens van de betreffende gemeenten honoreren verhoogt de kans op vervuiling van het 

incontinentiemateriaal met dientengevolge een afkeur van de totale fractie bij de eindverwerker. 

 
Argumenten 
1.1 Ruimtelijke inpassing 
Betreffende gemeenten hebben problemen om openbare gronden vrij te maken voor het plaatsen van 
incontinentiecontainers of hebben via inspraak ruimte gegeven aan inwoners die massaal kozen voor 
plaatsing van incontinentiecontainers naast de restafvalcontainers. 

 
1.2 Verkeerstechnische problemen 
Niet alle beschikbare openbare gronden zijn geschikt voor het plaatsen en ledigen van 
incontinentiecontainers. 

 
Kanttekeningen 
1.1a Incontinentiecontainers naast restafvalcontainers 
In de businesscase hebben wij rekening gehouden met een maximum vervuilingspercentage van 7%. De 
verwachting is dat dit percentage zal stijgen. Vooralsnog gaan wij nu uit van een percentage van 20%. 
 
1.1b Meerkosten vervuiling  
Het hogere percentage afgekeurde materiaal zal worden verbrand hetgeen tot hogere kosten zal leiden. 
Om te kunnen bepalen waar de vervuiling vandaan komt en waardoor deze wordt veroorzaakt, zal vanaf 



het begin gestart worden met een strakke monitoring per gemeente. Dat betekent dat er per gemeente 
ingezameld en afgevoerd gaat worden naar ARN. Door per gemeente te gaan inzamelen boeken we op dit 
moment geen efficiencyvoordeel in. In het laatste kwartaal 2022 zullen de monitoringsresultaten van de 
eerste drie kwartalen én mogelijke efficiencyvoordelen aan het Algemeen  Bestuur worden voorgelegd. 
 
1.1.c Wijziging businesscase 
Dit is een wijziging ten opzichte van de businesscase waarin is gekozen voor een efficiënte 
intergemeentelijke inzameling. 
 

Communicatie 
- 

 
Financiën 
Door de grotere kans op afkeur, inzameling per gemeente en directe afvoer naar ARN is de businesscase 
geactualiseerd. In de berekening hebben we daarbij ten aanzien van de vervuiling het volgende 
uitgangspunt per gemeente gehanteerd: 

- Neder-Betuwe = 7% vervuiling berekend (conform business case) 
- Tiel = 7% vervuiling bij 4 containers, 20% vervuiling bij 4 containers  
- West Betuwe = 7% vervuiling bij 20 containers, 20% vervuiling bij 10 containers  
- Zaltbommel = 7% vervuiling bij 7 containers, 20% vervuiling bij 5 containers  

 
Voor de gemeenten betekent dit ten opzichte van de businesscase die in februari 2021 door uw bestuur is 
vastgesteld, een verhoging van het tarief per huishouden van: Neder-Betuwe (+ € 0,00), Tiel (+ € 0,75), 
West Betuwe (+ € 1,18) en Zaltbommel (+ € 0,04). 
 
In lijn met de mededeling in uw vergadering d.d. 7 juli 2021 zullen wij de kosten verdisconteren in het tarief. 
In de tarieventabel is het maximale tarief per gemeente opgenomen. Zoals te doen gebruikelijk bij 
activiteiten in het pluspakket, worden deze achteraf met de huishoudens van de deelnemende gemeenten 
afgerekend op basis van werkelijke kosten (met een maximum van het in deze tarieventabel genoemde 
tarief).  

 
Uitvoering 
Conform planning zal er op 1 januari 2022 gestart worden met de gescheiden inzameling van luiers en 
incontinentiemateriaal. 

 
 
 


