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Waarom kijken we naar de ervaringen in andere
gemeenten?
In dit project geven we invulling aan de oplossingen voor kwetsbare groepen inwoners, te weten: inwoners met incontinentiemateriaal (en babyluiers), medisch afval en/of beperkte mobiliteit.
De Avri-gemeenten zijn niet de eerste gemeenten die maatregelen treffen om tegemoet te komen aan problemen die deze groepen (mogelijk)
ondervinden. Vele gemeenten gingen ons hierin voor. De ervaringen die
zij hebben opgedaan, kunnen we gebruiken bij de invulling van de fysieke
systemen en richtlijnen. Hierbij krijgen we meer zicht op de eventuele risico’s en manieren om deze risico’s te verminderen.
Ook kunnen we op basis van ervaringscijfers van zowel gemeenten als
de ARN gegronde aannames maken wat betreft de hoeveelheden luiers
en incontinentiemateriaal die we verwachten in te zamelen.
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1. Ervaringen gemeenten
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Diverse gemeenten hebben maatregelen getroffen om kwetsbare doelgroepen tegemoet te komen. In dit hoofdstuk beschrijven we de manieren waarop zij dit doen en leren we van de ervaringen die zij hebben opgedaan.

1.1

Luiers en incontinentiemateriaal

Inzamelsysteem
De meeste gemeenten kiezen ervoor om de luiercontainers bij kinderdagverblijven of scholen te plaatsen. Hierbij ligt de focus wel duidelijk op babyluiers, en niet op incontinentiemateriaal. Enkele gemeenten kiezen
daarom ook voor containers bij verpleeghuizen of zorgcentra.

Veel andere gemeenten kiezen er echter voor om de luiercontainers in de
openbare ruimte te plaatsen. Zo zijn de containers voor iedereen toegankelijk. Dit kan met behulp van bovengrondse containers of (semi-)ondergrondse containers. Vaak staan deze containers in de buurt van andere
brengvoorzieningen of in milieuparkjes.
Een groot aantal gemeenten kiest er bovendien voor om ook een container op de milieustraat te plaatsen.
In onderstaande tabel staan per inzamelsysteem de gemeenten die dit
hanteren. De lijst met gemeenten is niet geheel uitputtend.

Tabel 1.1: Inzamelsysteem luiers in andere gemeenten

Locaties luiercontainers

Gemeenten

Openbare ruimte (en milieustraat)

Waalwijk, Loon op Zand, Gilze en Rijen, Bernheze, Bunschoten, MiddenDrenthe, Apeldoorn, Bronckhorst, Deventer

Openbare ruimte en kinderdagverblijven

Tilburg, Goirle, Horst aan de Maas, Reusel - De Mierden, Houten, Altena

Kinderdagverblijven
Kinderdagverblijven/scholen en (mini)milieustraat
Kinderdagverblijven en verpleeghuizen (en milieustraat)

Ede, Veenendaal, Soest, Blaricum, Huizen, Gooise Meren, Laren,
Hilversum, Oss, Barneveld, Etten-Leur, Son en Breugel
Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert, Sint Anthonis, Venlo,
Baarn, Heusden, Sint-Oedenrode, Enschede, Bunnik, Landgraaf, Winsum,
Nuenen, Oosterhout, Oude Ijsselstreek
Renkum, Uden, Oisterwijk, Berkelland
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Vervuiling
Over het algemeen is de kans op vervuiling iets groter bij containers in
de openbare ruimte dan bij containers nabij kinderdagverblijven. Iedereen heeft immers vrij toegang tot de containers en er is vaak minder sociale controle mogelijk.
Toch geven gemeenten aan dat ze maar een hele kleine mate van vervuiling (door restafval) constateren. Deze vervuiling is niet groter dan bijvoorbeeld in de textielcontainers.
Hoeveelheden
In 2017 is er in heel Nederland zo’n 9.000 ton luiers ingezameld. Als we
kijken naar alle gemeenten die in 2017 luiers inzamelden (ca. 62 gemeenten), werd er dat jaar gemiddeld per inwoner ongeveer 4 kg luiers ingezameld. De hoeveelheid luiers die gemeenten inzamelen loopt echter sterk
uiteen: van 0,1 kg tot 9,7 kg per inwoner per jaar.

1.2

Medisch afval

Veel gemeenten hebben een regeling voor inwoners met medisch afval.
Dit is vaak in de vorm van een extra container aan huis. In gemeenten
waar inwoners het afval moeten wegbrengen naar ondergrondse containers en hiervoor moeten betalen, zijn meestal financiële regelingen van
kracht. Hierbij wordt vaak een vast aantal inworpen in de ondergrondse
container vergoedt. De hoogte van dit aantal en de vergoeding die hier
tegenover staat, loopt nogal uiteen.

Tabel 1.2: Regelingen medisch afval in andere gemeenten
Gemeente
Regeling
Gilze en Rijen
26 inworpen van 60 liter (26 x 3 euro)
Heusden
18 inworpen van 60 liter (18 x 2,30 euro)
Gouda
100 inworpen van 30 liter (100 x 0,75 euro)
76 inworpen van 30 liter (na de 80e inworp;
Hof van Twente
76 x 1,02 euro)
Roosendaal
60 inworpen van 60 liter (60 x 0,80 euro)
Enschede
96 inworpen van 30 liter (96 x 0,76 euro)
Losser
24 inworpen van 30 liter (24 x 0,85 euro)
Oldenzaal
96 inworpen van 30 liter (96 x 0,61 euro)
In bovenstaande tabel staan een aantal voorbeelden. De lijst is niet geheel uitputtend.

1.3

Beperkte mobiliteit

Een aantal gemeenten die onlangs zijn overgestapt op omgekeerd inzamelen (o.a. Gilze en Rijen, Heusden en Druten), zetten afvalcoaches in
om inwoners te helpen die het restafval zelf niet weg kunnen brengen.
Vaak wordt eerst gekeken of iemand uit de sociale kring of de buurt de
inwoners kan helpen. Het aantal inwoners waar echt maatwerk voor
moet worden geleverd blijkt vaak op één of twee handen te tellen.
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2. Ervaringen ARN

7

2.1

Hoeveelheden

ARN maakt met alle gemeenten afspraken over de hoeveelheid luiers die
zij kunnen aanleveren ter verwerking. De meeste gemeenten halen die
hoeveelheid, een deel zit er boven en een ander deel blijft hier ook onder.
Vaak zijn het de gemeenten die al langer luiers gescheiden inzamelen,
die de hoeveelheden het best kunnen inschatten. Een aantal gemeenten
is onlangs pas begonnen met de gescheiden inzameling. Hier zien ze een
gestage groei in de hoeveelheid luiers die zij aanleveren.

De vervuiling die ze aantreffen, betreft met name latex handschoenen en
andere gerelateerde producten die niet in de containers mogen. In veel
kleinere mate treffen ze ook medisch afval en restafval aan. Opvallend is
ook de mate waarin ze glas aantreffen.
Hoewel de vervuiling op dit moment dus netjes binnen de marges valt,
realiseren ze zich wel dat de kwaliteit in de toekomst mogelijk meer onder druk komt te staan. Deze trend is bijvoorbeeld ook zichtbaar in de
PMD- en GFT-fractie.

Over de verdeling babyluiers en incontinentiemateriaal heeft ARN helaas
geen informatie beschikbaar. Dit hangt ook in sterke mate af van de manier waarop gemeenten de luiers inzamelen (brengvoorzieningen in de
wijk of containers bij kinderdagverblijven).

2.2

Vervuiling

Uit de ervaring van ARN blijkt de vervuiling mee te vallen. In een grote
analyse van de luiers van vier grote Limburgse gemeenten hebben ze
gekeken naar de mate van vervuiling. Deze viel binnen de marges (ongeveer 2-3%). De vervuiling is (nog) niet te relateren aan het inzamelsysteem (omgekeerd inzamelen, diftar). Wel is te zien dat hoe stedelijker de
gemeente, hoe meer vervuiling er is. Ook is er iets meer vervuiling bij gemeenten die geen speciale zakken voorschrijven. De inhoud van de zakken is in ieder geval ook lastiger te controleren voor ARN.
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Contact
Simone Lindhout
Advies & Projectleiding
085 773 19 95
simone@deafvalspiegel.nl

De AfvalSpiegel
Kraaivenstraat 21-15
5048 AB Tilburg
www.deafvalspiegel.nl

Dossier nummer 19CC112
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