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Wat willen we met dit project bereiken?  

In dit project geven we invulling aan de oplossingen voor kwetsbare groepen 

inwoners, te weten: inwoners met incontinentiemateriaal (en babyluiers), me-

disch afval en/of beperkte mobiliteit.  

We hebben hierbij de volgende doelstellingen gedefinieerd:  

1. Incontinentiemateriaal en babyluiers  

Het op een kostenefficiënte wijze gescheiden inzamelen en circulair verwer-

ken 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 ingezameld 

en verwerkt. 

 

3. Beperkte mobiliteit 

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

gen van afval door inwoners met een beperkte mobiliteit. Nodig wanneer 

gangbare oplossingen (zelf wegbrengen, sociaal netwerk, huishoudelijk hulp) 

ontbreken.  

 

 

 

 

In het projectplan ‘Feniks  - oplossingen voor kwets-

bare groepen’ zijn de doelstellingen en gewenste re-

sultaten voor dit project geformuleerd.  

In deze businesscase beschrijven we per gemeente 

de financiële consequenties van de verschillende 

oplossingen.  

Ook brengen we de gevoeligheden en keuzes die 

gemeenten kunnen maken in beeld, alsmede de 

consequenties hiervan.  
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1. Uitgangspunten  
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Bij het maken van de businesscase zijn per onderwerp een aantal uit-

gangspunten vastgesteld en een aantal aannames gemaakt. In dit 

hoofdstuk komen deze punten per onderwerp aan bod.  

1.1 Incontinentiemateriaal en babyluiers 

Uitgangspunten:  

 Brengvoorzieningen in de openbare ruimte, nabij brengvoorzienin-

gen voor andere afvalstromen (textiel, glas, papier).  

 Bij voorkeur semi-ondergrondse containers, maar ook boven-

grondse containers zijn mogelijk. De containers hebben een 3-haak-

systeem.  

 Voorzieningen zijn bestemd voor zowel babyluiers als incontinentie-

materiaal.  

 Containers worden 1 keer per week geleegd. Dit om stankoverlast te 

voorkomen, op basis van het volume is 1 keer per 2 weken namelijk 

ook mogelijk.  

 In elke kern/wijk een container, eventueel met uitzondering van de 

hele kleine kernen en buurtschappen. Dit is een afweging die elke in-

dividuele gemeente maakt of heeft gemaakt. In tabel 1.1. staat een 

indicatie van de aantallen.  

 Voor het inleveren van het luiermateriaal maken inwoners gebruik 

van speciale luierzakken, te verstrekken door de gemeente.  

 

 

 

Aannames:  

 Voor het inschatten van de kosten (zie tabel 1.2) zijn verschillende 

bronnen gebruikt: andere gemeenten, inzamelaars, Avri en ARN. De 

prijzen zijn gebaseerd op prijspeil 2020.  

 De verwachtte tonnages (zie tabel 1.3) zijn gebaseerd op ervaringen 

van ARN in andere gemeenten. We nemen aan dat de resultaten in 

Avri-gemeenten vergelijkbaar zullen zijn.  

Tabel 1.1: Aantal containers per gemeente 

 

Gemeente
Aantal 

containers

Aantal 

dorpskernen

Aantal 

inwoners per 

container

Buren 11 14 2.397

Culemborg 8 1 3.524

Maasdriel 12 11 2.029

Neder-Betuwe 10 6 2.362

Tiel 9 3 4.607

West-Betuwe 32 26 1.573

West Maas en Waal 9 8 2.099

Zaltbommel 12 11 2.335

Totaal 103 80 2.342
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1.2 Medisch afval 

Uitgangspunten: 

 Inwoners met medisch afval kunnen dit afval wekelijks kosteloos af-

voeren. Per inwoner komt dit neer op 52 gratis ledigingen in de on-

dergrondse containers voor restafval. Op basis van de tarieventabel 

2020 komt dit overeen met € 62 per persoon per jaar.  

 

Aannames:  

 Het aantal inwoners met medisch afval (zie tabel 1.4) is ingeschat 

op basis van de landelijke aantallen (bron: CBS). We nemen aan dat 

de aantallen in Avri-gemeenten vergelijkbaar zullen zijn.  

 

Tabel 1.3: Geschatte hoeveelheid luiers per gemeente in ton per jaar 

 

Gemeente Luiers totaal Babyluiers (50%)
Incontinentie-

materiaal (50%)

Buren 90 45 45

Culemborg 95 47,5 47,5

Maasdriel 80 40 40

Neder-Betuwe 80 40 40

Tiel 140 70 70

West-Betuwe 170 85 85

West Maas en Waal 65 32,5 32,5

Zaltbommel 95 47,5 47,5

Totaal 815 ton 407,5 ton 407,5 ton

Tabel 1.2: Aannames kosten 

 

Aanname € Eenheid

Aanschaf bovengrondsecontainers € 2.000 per container

Aanschaf semi-ondergrondse containers € 4.100 per container

Plaatsing bovengrondse containers € 100 per container

Plaatsing semi-ondergrondse containers € 1.100 per container

Inzamelkosten luiers € 42,75 per lediging

Transport luiers € 8,98 per ton

Overslag luiers € 9 per ton

Verwerking luiers bij ARN € 103,63 per ton

Inzamelkosten restafval € 42,75 per lediging

Transport restafval € 11,97 per ton

Overslag restafval € 9 per ton

Verwerking restafval (incl. verbrandingsbelasting) € 74,02 per ton

Beheer en onderhoud containers € 350 per container per jaar

Huur depotcontainers € 1.000 per container per jaar

Toegangscontrole ondergrondse containers € 1.000 per container

Datakosten toegangscontrole € 65 per container per jaar

Beheer en onderhoud toegangscontrole € 45 per container per jaar

Vergoeding medisch afval € 62 per persoon per jaar

Inkomsten restafval € 1,20 per inworp

Luierzakken € 0,05 per stuk
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Tabel 1.4: Inschatting aantal inwoners met medisch afval per gemeente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Beperkte mobiliteit 

De kosten voor de inzet van de wegbrenghulp maken onderdeel uit van 

de wijziging van het inzamelsysteem en zitten daarom in het basispak-

ket van Avri.   

Gemeente
Aantal inwoners 

medisch afval

Buren 50

Culemborg 55

Maasdriel 45

Neder-Betuwe 45

Tiel 80

West-Betuwe 100

West Maas en Waal 35

Zaltbommel 55

Totaal 465
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2. Businesscase  
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2.1 Incontinentiemateriaal en babyluiers 

Op basis van de uitgangspunten en aannames die in het vorige hoofd-

stuk zijn besproken, zijn onderstaand de kosten per gemeente voor de 

inzameling van incontinentiemateriaal en babyluiers. Hierin wordt een 

onderscheid gemaakt tussen investeringen, projectkosten, onvoorziene 

kosten, structurele kosten, misgelopen inkomsten en besparingen.  

Investeringen 

De investeringen bestaan uit de aanschaf van containers. Hierin nemen 

we het plaatsen van de containers mee. In onderstaand overzicht zijn we 

uitgegaan van de indicatieve aantallen containers uit het vorige hoofd-

stuk. Als onvoorziene post nemen we hierin 20% van de kosten mee.  

De gemeenten kunnen kiezen voor semi-ondergrondse of bovengrondse 

containers. Ze kunnen er ook voor kiezen om een gedeelte semi-onder-

gronds en een gedeelte bovengrondse containers te plaatsen. Hieronder 

zijn we uitgegaan van semi-ondergrondse containers. De consequenties 

voor het kiezen voor bovengrondse containers zijn te vinden in paragraaf 

2.4.  

Projectkosten 

De projectkosten bestaan uit de kosten voor projectleiding en de com-

municatie. Deze kosten zijn evenredig verdeeld over de gemeenten naar 

grootte (aantal inwoners).  Ook hier nemen we een post onvoorzien mee 

van 20% van de totale projectkosten.   

Tabel 2.1 Investeringen 

 

Buren Culemborg Maasdriel
Neder-

Betuwe
Tiel

West-

Betuwe

West Maas 

en Waal
Zaltbommel Totaal

Aanschaf containers semi-ondergronds (inclusief plaatsing)€ 5.200 per container € 57.200 € 41.600 € 62.400 € 52.000 € 46.800 € 166.400 € 46.800 € 62.400 € 535.600

Onvoorzien 20% van totaal € 11.440 € 8.320 € 12.480 € 10.400 € 9.360 € 33.280 € 9.360 € 12.480 € 107.120

Prijs per eenheid

Tabel 2.2 Projectkosten 

 

Buren Culemborg Maasdriel
Neder-

Betuwe
Tiel

West-

Betuwe

West Maas 

en Waal
Zaltbommel Totaal

Projectleiding € 50.000 in totaal € 5.464 € 5.844 € 5.047 € 4.894 € 8.594 € 10.435 € 3.915 € 5.806 € 50.000

Communicatie € 20.000 in totaal € 2.186 € 2.337 € 2.019 € 1.958 € 3.438 € 4.174 € 1.566 € 2.322 € 20.000

Onvoorzien 20% van totaal € 1.530 € 1.636 € 1.413 € 1.370 € 2.406 € 2.922 € 1.096 € 1.626 € 14.000

Prijs per eenheid
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Structurele kosten 

De structurele kosten bestaan uit de inzameling, transport, overslag en 

verwerking van de luiers en incontinentiemateriaal, het beheer en onder-

houd van de luiercontainers en de aanschaf van de luierzakken.  

 

 

Besparingen 

Door luiers apart in te zamelen, daalt de hoeveelheid restafval. De bespa-

ringen (weergegeven als negatief bedrag) bestaan dan ook uit de min-

derkosten voor de inzameling, transport, overslag en verwerking van het 

restafval.  

 

Tabel 2.3 Structurele kosten 

 

Buren Culemborg Maasdriel
Neder-

Betuwe
Tiel

West-

Betuwe

West Maas 

en Waal
Zaltbommel Totaal

Inzameling luiers en 

incontinentiemateriaal
€ 42,75 per lediging € 24.453 € 17.784 € 26.676 € 22.230 € 20.007 € 71.136 € 20.007 € 26.676 € 228.969

Verwerking luiers en 

incontinentiemateriaal
€ 103,63 per ton € 9.327 € 9.845 € 8.291 € 8.291 € 14.509 € 17.618 € 6.736 € 9.845 € 84.460

Transport en overslag € 17,98 per ton € 1.618 € 1.708 € 1.438 € 1.438 € 2.517 € 3.057 € 1.169 € 1.708 € 14.654

Beheer en onderhoud containers € 350,00 per container € 3.850 € 2.800 € 4.200 € 3.500 € 3.150 € 11.200 € 3.150 € 4.200 € 36.050

Luierzakken € 0,05 per container € 2.500 € 2.500 € 2.250 € 2.250 € 4.000 € 4.750 € 1.750 € 2.750 € 22.750

Totaal € 41.748 € 34.637 € 42.855 € 37.709 € 44.183 € 107.760 € 32.812 € 45.179 € 386.883

Prijs per eenheid

Tabel 2.4 Besparingen inzameling en verwerking restafval 

 

Buren Culemborg Maasdriel
Neder-

Betuwe
Tiel

West-

Betuwe

West Maas 

en Waal
Zaltbommel Totaal

Besparing inzameling restafval -€ 42,75 per lediging -€ 6.596 -€ 6.962 -€ 5.863 -€ 5.863 -€ 10.260 -€ 12.459 -€ 4.764 -€ 6.962 -€ 59.728

Besparing transport en overslag -€ 2,97 per ton -€ 267 -€ 282 -€ 238 -€ 238 -€ 416 -€ 505 -€ 193 -€ 282 -€ 2.421

Besparing verwerking restafval -€ 74,02 per ton -€ 6.662 -€ 7.032 -€ 5.922 -€ 5.922 -€ 10.363 -€ 12.583 -€ 4.811 -€ 7.032 -€ 60.326

Prijs per eenheid
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Mislopen inkomsten restafval 

Door luiers apart in te zamelen, houden inwoners minder restafval over. 

Hierdoor bieden zij minder zakken aan bij de ondergrondse containers. 

Dit heeft als consequentie dat de gemeenten ook minder inkomsten ge-

nereren over het restafval.  

 Opties 

De gemeenten kunnen er ook voor kiezen om bovengrondse containers 

voor een jaar (of korter) te huren. Een andere keuze die gemeenten kun-

nen maken is het werken met toegangscontrole. In tabel 2.6 zijn hiervoor 

de kosten weergegeven per gemeente.  

  

Tabel 2.6 Kosten voor opties containers huren en toegangscontrole 

 

Buren Culemborg Maasdriel
Neder-

Betuwe
Tiel

West-

Betuwe

West Maas 

en Waal
Zaltbommel Totaal

Huren depotcontainers € 1.000
per container/

per jaar
€ 11.000 € 8.000 € 12.000 € 10.000 € 9.000 € 32.000 € 9.000 € 12.000 € 103.000

Aanschaf toegangscontrole € 1.000 per container € 11.000 € 8.000 € 12.000 € 10.000 € 9.000 € 32.000 € 9.000 € 12.000 € 103.000

Data en onderhoud 

toegangscontrole
€ 110

per container/

per jaar
€ 1.210 € 880 € 1.320 € 1.100 € 990 € 3.520 € 990 € 1.320 € 11.330

Prijs per eenheid

Tabel 2.5 Mislopen inkomsten restafval 

 

Buren Culemborg Maasdriel
Neder-

Betuwe
Tiel

West-

Betuwe

West Maas 

en Waal
Zaltbommel Totaal

Mislopen inkomsten restafval € 1,20 per inworp € 30.857 € 32.571 € 27.429 € 27.429 € 48.000 € 58.286 € 22.286 € 32.571 € 279.429

Prijs per eenheid
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Overzicht jaarlijkse kosten 

Alle bovengenoemde kosten zijn vertaald naar jaarlijkse kosten in het 

eerste jaar en in de opvolgende jaren voor elke gemeente. Dit laten we 

zien in totaal en per huishouden (zie tabel 2.7 en 2.8).  

De investeringskosten zijn hierbij gekapitaliseerd (semi-ondergrondse 

containers tegen 2,35% rente in 12 jaar). In het eerste jaar zitten hier ook 

de eenmalige kosten bij. De kosten in het eerste jaar liggen tussen de 

€5,10 en €8,98 euro per huishouden.  

 

  

Tabel 2.7 en 2.8 Overzicht kosten bij semi-ondergrondse containers (wekelijks ledigen) 

 

Eerste jaar Buren Culemborg Maasdriel
Neder-

Betuwe
Tiel

West-

Betuwe

West Maas 

en Waal
Zaltbommel Totaal

Kapitaallasten € 7.333 € 5.333 € 8.000 € 6.666 € 6.000 € 21.332 € 6.000 € 8.000 € 68.664

Eenmalige kosten € 9.180 € 9.817 € 8.479 € 8.223 € 14.438 € 17.531 € 6.578 € 9.754 € 84.000

Structurele kosten € 41.748 € 34.637 € 42.855 € 37.709 € 44.183 € 107.760 € 32.812 € 45.179 € 386.883

Mislopen inkomsten € 30.857 € 32.571 € 27.429 € 27.429 € 48.000 € 58.286 € 22.286 € 32.571 € 279.429

Besparingen -€ 13.525 -€ 14.276 -€ 12.022 -€ 12.022 -€ 21.039 -€ 25.547 -€ 9.768 -€ 14.276 -€ 122.475

Totaal € 75.594 € 68.083 € 74.740 € 68.005 € 91.582 € 179.363 € 57.907 € 81.228 € 696.501

Per huishouden € 7,01 € 5,63 € 7,46 € 7,85 € 5,10 € 8,98 € 7,16 € 7,25 € 7,05

Volgende jaren Buren Culemborg Maasdriel
Neder-

Betuwe
Tiel

West-

Betuwe

West Maas 

en Waal
Zaltbommel Totaal

Kapitaallasten € 7.333 € 5.333 € 8.000 € 6.666 € 6.000 € 21.332 € 6.000 € 8.000 € 68.664

Structurele kosten € 41.748 € 34.637 € 42.855 € 37.709 € 44.183 € 107.760 € 32.812 € 45.179 € 386.883

Mislopen inkomsten € 30.857 € 32.571 € 27.429 € 27.429 € 48.000 € 58.286 € 22.286 € 32.571 € 279.429

Besparingen -€ 13.525 -€ 14.276 -€ 12.022 -€ 12.022 -€ 21.039 -€ 25.547 -€ 9.768 -€ 14.276 -€ 122.475

Totaal € 66.413 € 58.266 € 66.261 € 59.782 € 77.144 € 161.831 € 51.329 € 71.474 € 612.501

Per huishouden € 6,16 € 4,82 € 6,62 € 6,90 € 4,30 € 8,10 € 6,35 € 6,38 € 6,20
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2.2 Medisch afval 

Wanneer gemeenten kiezen voor de tegemoetkoming voor medisch af-

val, krijgt elke inwoner met medisch afval 52 gratis inworpen in de onder-

grondse container voor restafval. De jaarlijkse kosten hiervoor (op basis 

van de tarieventabel 2019) zijn weergegeven in tabel 2.9.  

2.3 Gevoeligheidsanalyse 

Bij het opstellen van de businesscase zijn we uitgegaan van een aantal 

uitgangspunten en aannames. Hierin zit nog wel een gevoeligheid op 

een aantal vlakken:  

 

 Aantal containers: het geschatte aantal containers kan hoger of juist 

lager uitvallen. Voor een groot deel zijn deze aantallen al bij de di-

verse gemeenten geverifieerd. In de praktijk zal het daarom naar ver-

wachting neerkomen op kleine marges (één container meer of min-

der).  

 

 Investeringskosten: de kosten voor de aanschaf van containers zijn 

gebaseerd op ervaringen, maar kunnen altijd mee- of tegenvallen.  

 Hoeveelheden: de hoeveelheid luiers die we verwachten in te zame-

len kan tegenvallen of juist meevallen. Dit heeft met name invloed op 

de verwerkingskosten en de inkomsten van het restafval die je in 

meer of mindere mate misloopt.  

 

 Aantal deelnemende gemeenten: de meeste kosten zijn per ge-

meente berekend (investeringen, inzameling, verwerking, besparin-

gen). Wanneer een gemeente besluit niet mee te doen, komen die 

kosten (en besparingen) te vervallen. De prijs per lediging zal moge-

lijk wel iets stijgen wanneer minder gemeenten deelnemen, doordat 

Avri minder efficiënte routes kan rijden. De kosten voor de projectlei-

ding en communicatie zijn toe te berekenen aan het project zelf. 

Deze kosten worden door alle deelnemende gemeenten gedeeld.  

 

 Mate van vervuiling: wanneer de aangeleverde luiers en incontinen-

tiemateriaal in te hoge mate vervuild zijn (boven de 5%) keurt de ARN 

de vracht af. Dit neemt extra kosten met zich mee. Hier is in de kos-

tenberekening nu geen rekening mee gehouden.  

 

Tabel 2.9 Tegemoetkoming medisch afval 

 

Buren Culemborg Maasdriel
Neder-

Betuwe
Tiel

West-

Betuwe

West Maas 

en Waal
Zaltbommel Totaal

Tegemoetkoming medisch afval € 62 pp per jaar € 3.120 € 3.432 € 2.808 € 2.808 € 4.992 € 6.240 € 2.184 € 3.432 € 29.016

Prijs per eenheid
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2.4 Keuzes die gemeenten kunnen maken 

De individuele gemeenten kunnen een aantal keuzes maken op basis 

van de kosten of hun individuele uitgangspunten:  

 Wel of geen gescheiden inzameling van luiers en incontinentiemate-

riaal. Bij keuze voor geen gescheiden inzameling komen alle kosten 

voor de aanschaf, plaatsing en lediging van de containers te verva-

len.  

 

 Zowel babyluiers als incontinentiemateriaal of alleen incontinentie-

materiaal. Bovengenoemde kosten zijn gericht op het inzamelen en 

verwerken van beide stromen. Wanneer gemeenten kiezen om al-

leen incontinentiemateriaal in te zamelen zien we dit terug in de ver-

werkingskosten en inkomsten van restafval. Mogelijk kunnen ge-

meenten ook besparen op de aanschaf van containers en de inza-

meling ervan, wanneer ze ervoor kiezen om minder containers te 

plaatsen.  

 

 Type container: bovengronds, semi-ondergronds of een combinatie. 

De bovengrondse containers zijn hierbij iets goedkoper.  

 

 Wel of geen toegangscontrole: wanneer een gemeente kiest voor on-

dergrondse containers is er een mogelijkheid om te werken met toe-

gangscontrole. Dit neemt wel hogere kosten met zich mee (zie ook 

tabel 2.6). 

 

 Wel of geen vergoeding voor inwoners met medisch afval. Hiermee 

komen de jaarlijkse kosten voor de vergoeding te vervallen.  

 

De financiële consequenties van de diverse gevoeligheden en keuzes zijn 

omgerekend naar meer/minder kosten per huishouden (zie tabel 2.10). 

Zo is te zien wat de consequentie is wanneer een gemeente bijvoorbeeld 

om te kiezen voor bovengrondse containers of een lagere inzamelfre-

quentie. Ook de consequenties van de gevoeligheden, zoals de ver-

wachtte tonnages en investeringskosten staan hierin weergegeven.   
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Tabel 2.10 Consequenties van keuzes en gevoeligheden 

 

Kosten per huishouden Buren Culemborg Maasdriel
Neder-

Betuwe
Tiel

West-

Betuwe

West Maas 

en Waal
Zaltbommel Gemiddeld

Keuzes

van semi-ondergronds naar bovengronds -€ 0,41 -€ 0,26 -€ 0,48 -€ 0,46 -€ 0,20 -€ 0,64 -€ 0,44 -€ 0,43 -€ 0,41

alleen incontinentiemateriaal (50%) -€ 0,19 -€ 0,18 -€ 0,18 -€ 0,21 -€ 0,17 -€ 0,19 -€ 0,18 -€ 0,19 -€ 0,18

ledigingsfrequentie 'van 1 keer per week 

naar 1 keer per 2 weken
-€ 1,13 -€ 0,73 -€ 1,33 -€ 1,28 -€ 0,56 -€ 1,78 -€ 1,24 -€ 1,19 -€ 1,16

containers inclusief toegangscontrole € 0,24 € 0,16 € 0,29 € 0,27 € 0,12 € 0,38 € 0,27 € 0,26 € 0,25

Gevoeligheden

+1 semi-ondergrondse container € 0,17 € 0,19 € 0,16 € 0,22 € 0,13 -€ 0,06 € 0,24 € 0,15 € 0,13

+10 ton luiers ingezameld € 0,04 € 0,04 € 0,04 € 0,05 € 0,02 € 0,02 € 0,06 € 0,04 € 0,04

kosten semi-ondergrondse containers 

+ €1000
€ 0,13 € 0,08 € 0,15 € 0,15 € 0,06 € 0,21 € 0,14 € 0,14 € 0,13
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3. Gemeenteplanning 
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3.1 Voorstel gemeenteplanning 

Luiers en incontinentiemateriaal 

We stellen voor de gescheiden inzameling van luiers en incontinentiema-

teriaal gelijktijdig in te voeren. De oorspronkelijke startdatum, 1 oktober 

2019, lijkt niet haalbaar in het kader van de te belopen bestuurlijke en 

juridische trajecten en het plaatsen van de containers. Ook zijn er een 

aantal onzekere factoren die van invloed zijn op de besluitvorming (zie 

3.2). We streven er daarom naar om tussen 1 januari en 1 juli 2020 te 

starten.   

De uitzondering hierop is gemeente West Maas en Waal. Zij starten, op 

eigen gelegenheid en kosten, op 1 juli 2019 en sluiten per 1 januari 2020 

aan bij de regio.  

Medisch afval 

De verrekening van de tegemoetkoming voor inwoners met medisch af-

val ligt bij de gemeente. Zij kunnen zelf de startdatum bepalen. Het ad-

vies is wel om dit per 1 januari 2020 te doen (start nieuw kalender- en 

belastingjaar).  

Beperkte mobiliteit 

Alle gemeenten starten op 1 juli 2019. De procedures liggen al groten-

deels vast en veel gemeenten zijn al begonnen met het in kaart brengen 

van inwoners die hier mogelijk behoefte aan hebben. Dit kan dan ook in-

gaan op het zelfde moment als de nieuwe afvalinzameling.  

3.2 Haalbaarheid 

De belangrijkste factor die van invloed is op de haalbaarheid van de plan-

ning is de startdatum voor de verwerking van het incontinentiemateriaal 

en de babyluiers door ARN. Op dit moment heeft ARN nog geen besluit 

genomen over het uitbreiden van hun installatie. Ook al ziet het er positief 

uit, ze hebben nog wat kleine problemen met hun eerst reactor. Die moe-

ten ze eerst oplossen, voor ze besluiten om uit te breiden. Naar verwach-

ting zal dit besluit in september 2019 plaatsvinden, maar ook dit is nog 

onzeker. Er is dus een kans dat de luiers (op korte termijn) helemaal niet 

verwerkt kunnen worden door ARN. Het besluit door de gemeenten om 

incontinentiemateriaal en babyluiers gescheiden te gaan inzamelen, is 

dan ook onder de voorwaarde dat verwerking mogelijk is.  

Verder hangt de haalbaarheid van de planning hangt van een aantal an-

dere factoren af:  

 Bestuurlijk traject: wat willen de gemeenten via hun gemeenteraad 

laten lopen? In juli en augustus komt de gemeenteraad vaak niet bij 

elkaar. Het eerste moment is pas in september/oktober 2019.  

 Juridisch traject: juridisch gezien is het aan te raden om de contai-

nerlocaties voor de luiercontainers officieel aan te laten wijzen en 

hierbij een zienswijze procedure aan te houden. Dit kost tijd in ver-

band met wettelijke termijnen hiervoor. Voorstel is om deze proce-

dure bij de gemeente neer te leggen.  Hiervoor moeten we een aan-

passing doen in de verordening.  Daar staat nu dat Avri dit op zich 

neemt. 
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