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Waarom doen we dit project? 

Doel van de nieuwe manier van afvalinzameling is dat inwoners hun afval 

beter gaan scheiden. Het beetje restafval dat men nog overhoudt brengt men 

dan weg naar een ondergrondse container in de wijk. Voor elke inworp in de 

ondergrondse container betalen inwoners een bedrag. Doel van deze finan-

ciële prikkel is dat inwoners hun afval goed scheiden en weinig restafval over-

houden. 

Medisch afval zoals stomamateriaal hoort bij het restafval. Ook plastic me-

disch afval zoals infuuszakken, hulpmiddelen van sondevoeding, nierdialyse-

materiaal (m.u.v. nierdialysezakken) en CAPD-afval hoort bij het restafval. 

Omdat hier sporen van medicijnen of bacteriën in zitten, kan het niet bij het 

PMD-afval. Dat is onveilig voor de mensen die dat afval sorteren en verwer-

ken. Inwoners met dit soort medisch afval hebben dus per definitie meer rest-

afval dan een gemiddelde inwoner en zouden dus duurder uit zijn. Ook inwo-

ners met incontinentieluiers hebben meer restafval dan gemiddeld. Voor in-

continentiemateriaal bestaat sinds 2019 de mogelijkheid om dit te laten re-

cyclen. ARN heeft capaciteit voor het verwerken van babyluiers en inconti-

nentieluiers. Het incontinentiemateriaal zou dus gescheiden ingezameld en 

verwerkt kunnen worden. 

Het wegbrengen van restafval kan tevens problemen opleveren voor inwo-

ners met een beperkte mobiliteit door bijvoorbeeld een medische beperking 

of ouderdom.  

Voor deze kwetsbare groepen inwoners is een oplossing nodig.  

Vanaf 1 juli 2019 starten de gemeenten in het Avri-

gebied met een nieuwe manier van afvalinzame-

ling. Avri haalt het restafval niet meer aan huis op, 

maar inwoners brengen het naar ondergrondse 

containers in de wijk. Voor elke inworp in de onder-

grondse container betaalt men een tarief.  

Deze veranderingen hebben grote gevolgen voor 

bepaalde kwetsbare groepen in de samenleving en 

vragen om een oplossing.  

In voorliggend projectplan benoemen we de kwets-

bare groepen, geven aan welke problemen zij kun-

nen ondervinden als gevolg van de nieuwe manier 

van afvalinzameling, welke oplossingen mogelijk 

zijn en hoe we hier in elke gemeente invulling aan 

kunnen geven. 
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In voorliggend projectplan zetten we in op drie sporen die zich elk op een 

andere kwetsbare doelgroep richten:  

1. Inwoners met incontinentiemateriaal. 

2. Inwoners met medisch afval. 

3. Inwoners met beperkte mobiliteit.  

 

Waarom dit onderscheid in drie sporen? 

 

1. Inwoners met incontinentiemateriaal 

Wanneer we incontinentiemateriaal via het restafval zouden afvoeren, 

betekent dit voor deze inwoners dat zij buiten hun eigen schuld veel rest-

afval hebben. Echter, voor gescheiden ingezameld incontinentiemateri-

aal (en babyluiers) is sinds dit jaar bij de ARN verwerkingscapaciteit be-

schikbaar. Wat dat betreft valt incontinentiemateriaal onder dezelfde 

noemer als babyluiers. Hoewel inwoners met kinderen in de luiers niet 

behoren tot een van de hierboven genoemde kwetsbare groepen, kan 

ook dit materiaal dus verwerkt worden. Gedurende een bepaalde fase in 

hun leven hebben deze ouders gemiddeld 5 luiers per dag per kind. Dat 

zijn zo’n 150 luiers per maand, goed voor 22 kilo afval. Dit is dus een 

grote afvalstroom die verwerkt kan worden en anders bij het restafval 

terecht komt.  

 

Gemeenten kunnen hierop inspelen door brengvoorzieningen te realise-

ren waar inwoners incontinentiemateriaal en babyluiers gescheiden kun-

nen aanbieden. Omdat de focus primair ligt op de kwetsbare groepen 

(inwoners met incontinentiemateriaal) zullen deze voorzieningen voor ie-

dereen bereikbaar moeten zijn. Dit houdt in voorzieningen in de openbare 

ruimte. 

 

2. Inwoners met medisch afval 

Voor inwoners met medisch afval zoals stomamateriaal, infuuszakken, 

hulpmiddelen van sondevoeding, nierdialysemateriaal (m.u.v. nierdialyse 

zakken) en CAPD-afval is er geen mogelijkheid om dit afval gescheiden 

aan te bieden. Het hoort bij het restafval. Deze mensen hebben derhalve 

buiten hun eigen schuld veel restafval. Het is dan ook te rechtvaardigen 

om voor deze groep een regeling te treffen waarbij men voor een deel 

van het aangeboden restafval geen tarief is verschuldigd.  

 

3. Inwoners met beperkte mobiliteit 

Zoals gezegd kan het wegbrengen van restafval problemen opleveren 

voor inwoners met een beperkte mobiliteit door bijvoorbeeld een medi-

sche beperking of ouderdom. De vraag is in welke mate er inwoners zijn 

die als gevolg van een beperkte mobiliteit niet in staat zijn om hun rest-

afval weg te brengen naar een ondergrondse verzamelcontainer in de 

wijk en hoe we deze mensen kunnen helpen.  

 

Out of scope 

De inzameling van bedrijfsmatig afval (van kinderdagverblijven en verzor-

gingstehuizen) valt buiten de scope van dit project.  
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Van belang is om per spoor de projectdoelstellingen en te verwachten 

resultaten vast te leggen.  

1. Inwoners met incontinentiemateriaal en babyluiers. 

2. Inwoners met overig medisch afval. 

3. Inwoners met beperkte mobiliteit. 

 

1.1 Projectdoelstellingen  

1. Incontinentiemateriaal en babyluiers  

Het op een kostenefficiënte wijze gescheiden inzamelen en circulair ver-

werken van luiermateriaal (waaronder incontinentiemateriaal), potentieel 

voor alle aangesloten gemeenten.   
 

2. Medisch afval 

Het maken van een systematiek en richtlijn voor financiële compensatie 

ten behoeve van inwoners met medisch afval dat als restafval wordt in-

gezameld en verwerkt. 

 

3. Beperkte mobiliteit 

Het leveren van een vangnetfunctie vanuit Avri ten behoeve van het weg-

brengen van afval door inwoners met een beperkte mobiliteit. Nodig 

wanneer gangbare oplossingen (zelf wegbrengen, sociaal netwerk, huis-

houdelijk hulp) ontbreken.  

 

1.2 Projectresultaten  

1. Incontinentiemateriaal en babyluiers 

 Brengvoorzieningen in de openbare ruimte. 

 Inzameling, transport en verwerking. 

 Controleprotocol ten behoeve van waarborgen kwaliteit. 

 Contracten ten behoeve van bovenstaande resultaten. 

 

2. Medisch afval 

 Acceptatiecriteria (wanneer recht op financiële compensatie).  

 Instructie voor verrekening.  

 

3. Beperkte mobiliteit 

 Acceptatiecriteria voor maatwerk. 

 Wegbrenghulp (mensen en organisatie).  
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2. Projectfasering 
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In het project onderscheiden we een aantal fasen. In onderstaande figuur staan de resultaten per fase.  

 
 

* In de businesscase besteden we aandacht aan het onderscheid tussen babyluiers en incontinentiemateriaal en individuele verschillen tussen gemeenten. Ook 

kijken we naar ervaringen van andere gemeenten. We beschrijven de keuzevarianten, brengen in kaart wat de consequenties per gemeente zijn (ook wanneer niet 

alle gemeenten meedoen) en we doen een gevoeligheidsanalyse wat betreft de grootte van de stromen (in tonnen en aantal inwoners die meedoen). Op basis van 

de businesscase kunnen de individuele gemeenten besluiten of ze gebruik willen maken van de oplossingen voor kwetsbare doelgroepen.  

 

 

Definitiefase

Gereed

• Opgeleverde resultaten: 

• Programma van Eisen 
per projectresultaat

• Ervaringen gemeenten 
en ARN

Ontwerpfase

Gereed

• Opgeleverde resultaten:

• Beschrijving fysieke 
systemen en 
richtlijnen

• Businesscase*

• Gemeenteplanning

Voorbereidingsfase

Gereed: 1 januari 2020

• Vastgelegede locaties

• Contracten

• Definitieve 
afvalstoffenheffing: 
afspraken en tarieven

Realisatiefase

Start  tussen 1 januari -
1 juli 2020

• Inzamelsysteem

• Transportsysteem van 
inzamelpunt naar ARN

• Controle werkwijze

• Acceptatiecriteria 
financiële 
tegemoetkoming

• Instructie voor 
verrekening

• Acceptatiecriteria voor 
maatwerk

• Wegbrenghulp

Update projectplan (dit document)  
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3. Projectbeheersing voor-

bereidings- en realisatie-

fase 
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De projectleider bewaakt de planning van alle beheeraspecten en rappor-

teert aan het DB.  

3.1 Tijd 

De planning volgt de fasering zoals besproken in het vorige hoofdstuk. 

Hierbij worden onderstaande data aangehouden voor de voorbereidings-

fase.  

Op basis van de huidige inzichten gaan we uit van een startdatum van 1 

januari 2020. Dit onder de voorwaarde dat ARN in september een positief 

besluit uitspreekt om haar verwerkingscapaciteit uit te breiden.   

 

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1

Draaiboek communicatie ontwikkelen x x x x

Incontineniemateriaal en babyluiers

Brengvoorzieningen in de openbare ruimte x

Locatiebepaling en juridisch traject (gemeente) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Plaatsen containers x x x x

Inzamel-, transport en verwerkingssystemen x

Controleprotocol tbv waarborgen kwaliteit x x

Contracten x x

Afvalstoffenheffing afspraken en tarieven x x x x x x x x x x x

Medisch afval

Acceptatiecriteria financiële tegemoetkoming x x x x

Instructie voor verrekening x x x x

Beperkte mobiliteit

Acceptatiecriteria voor maatwerk x

Wegbrenghulp x

DecemberJuli Augustus September Oktober November
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3.2 Kwaliteit 

Het projectplan van de definitiefase en ontwerpfase is getoetst door het 

DB en een selectie beleidsambtenaren uit het gemeenteteam (beleids-

ambtenaren van de gemeenten West Maas en Waal, Zaltbommel, Tiel en 

Maasdriel). Hieruit is een aangepast projectplan voortgekomen, die op 

13 maart door het DB is vastgesteld.  

Het ontwerp is in samenspraak met Avri, ARN en de gemeente opgesteld 

en getoetst door het MT, DB en straks ook het AB en de gemeenteraden 

(via de platformbijeenkomst).   

3.3 Geld 

Het budget voor dit project bedraagt €50.000. De kosten voor de project-

leider in de definitie- en ontwerpfase bedragen maximaal €12.000.  Voor 

deze twee fasen zijn we binnen het budget gebleven. Optioneel bedragen 

de kosten voor de projectleider voor de voorbereidingsfase maximaal 

€8.000. Avri kan er ook voor kiezen deze fase zelf in te vullen.  

De kosten voor de daadwerkelijke implementatie (aanschaf inzamelmid-

delen, inzameling, etc.) en de financiële gevolgen voor de individuele ge-

meenten zijn in de businesscase in beeld gebracht.  

3.4 Informatie 

Elke maand maakt de projectleider een voortgangsrapportage waarin 

alle componenten van de projectbeheersing aan bod komen. Het hoofd-

archief ligt altijd bij de projectleider.  

3.5 Organisatie 

 

Projectleider: 
Simone Lindhout

Opdrachtgever: 
DB Avri

Avri team: 
Cees Brouwer, Guido de 

Wildt, Pascalle 
Thomassen, Lonneke 

van Hoogstraten & 
Yasmina Parodi

Gemeente team: 
leden vakberaad 

(beleidsambtenaren)

Financiën: Jeroen 
Gaasbeek

ARN BSR
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3.6 Communicatie 

Op verschillende momenten is communicatie met de diverse colleges, 

gemeenteraden, het AB en de ARN noodzakelijk:  

AB Avri 

Definitiefase:  

Het projectplan is ter informatie verstuurd naar de leden van het AB.  

Ontwerpfase:  

In het AB van 18 april 2019 is het projectplan besproken. Op 4 juli 2019 

komt het definitieve besluit van het AB.  

Colleges en gemeenteraden 

Definitiefase:  

De colleges en gemeenteraden hebben kennis genomen van het project-

plan via de leden van het AB. 

Ontwerpfase:  

De colleges en gemeenteraden worden uitgenodigd om deel te nemen 

aan de platformbijeenkomst. Van te voren ontvangen zij het voorstel zo-

als besproken in het DB van 15 mei.  

ARN 

Ontwerpfase:  

Bij het uitwerken van het ontwerp hebben we gebruik gemaakt van de 

ervaringen van de ARN. Hierbij is de ARN diverse keren geraadpleegd.    

 

 

Burgers 

Voorbereidings- en realisatiefase:  

We richten de communicatie zoveel mogelijk op de specifieke doelgroe-

pen:  

 Inwoners met incontinentiemateriaal (met name ouderen) 

 Inwoners met medisch afval 

 Inwoners met baby’s  

 Inwoners met beperkte mobiliteit (ouderen en chronisch zieken) 

Om deze doelgroepen te kunnen bereiken zetten we in op communicatie 

op plekken waar zij komen, zoals huisartsen, apotheken, ouderencentra, 

consultatiebureaus en kinderdagverblijven.  

We ontwikkelen diverse offline middelen, zoals flyers, die we via boven-

staande instanties kunnen verspreiden. Ook communiceren we via de 

gebruikelijke kanalen van Avri en de deelnemende gemeenten.  

Tijdens de voorbereidingsfase ontwikkelen we een draaiboek voor de 

communicatie, waar we een gedetailleerde planning in opnemen.  
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3.7 Risico’s 

Het project herbergt een aantal risico’s in zich. Door tijdig actie te onder-

nemen kunnen risico’s verminderd of geëlimineerd worden. 

Hieronder zijn de verschillende risico’s en hun consequenties uiteenge-

zet, alsmede wie welke acties moet ondernemen in het kader van risico-

management.  

 

Risico Consequenties Actie Wie 

Discussie nut en noodzaak - Bestaansrecht project wordt in twijfel ge-

trokken 

- Fasegewijs communiceren 

- Platformbijeenkomst 

- In gesprek met gemeente 

Projectleider 

Discussie planning - Chaotische beeldvorming 

- Gedoe in de planning 

- Maandelijkse voortgangsrapportage 

- Bovenstaande acties 

Projectleider 

Procesplanning/voortgang 

ARN (wel/geen 2e/3e reactor) 

- Tijdelijk verbranden (i.p.v. verwerken) 

- Discussie over duurzaamheid initiatief 

- Mogelijke kosten impact (te definiëren in 

ontwerpfase) 

- In overleg met ARN helder communice-

ren 

Projectleider en Willem Post-

houwer (in de rol van op-

drachtgever project) 

Inpassing Avri - Te hoge werkdruk - Presentatie MT Avri 

- Serieus kijken naar bottlenecks  

Projectleider en Willem Post-

houwer (in de rol van op-

drachtgever project) 
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Simone Lindhout 

Advies & Projectleiding 

085 773 19 95 

simone@deafvalspiegel.nl 

 

De AfvalSpiegel 
Kraaivenstraat 21-15 

5048 AB  Tilburg 

www.deafvalspiegel.nl 

 

Dossier nummer 19C112 

mailto:simone@deafvalspiegel.nl
http://www.deafvalspiegel.nl/

