
Vraag RV Grondstoffenbeleidsplan 
2023-2026 vragen over de luiers

In het raadsvoorstel wordt voorgesteld om luiers apart in te gaan zamelen. Hierover hebben
wij een aantal vragen:

1. Is bekend hoeveel kilo luierafval er per jaar bij het restafval weggegooid wordt? En 
welk percentage van het restafval dit is?
Antwoord: Uit de sorteeranalyse van het restafval in 2021 bleek dat, op basis van het
gewicht, 7,1% van het Oudewaterse restafval uit luierafval bestaat. Dat jaar was de 
hoeveelheid restafval 157 kg per inwoner per jaar. Ongeveer 11 kg daarvan was dus 
luierafval.

Er worden aparte luierinzamelbakken geplaatst in de gemeente. In het 
Grondstoffenbeleidsplan wordt aangegeven dat wegwerpluiers nog niet goed gerecycled
kunnen worden, maar dat er wel alvast begonnen wordt met apart inzamelen.

2. Wat gebeurt er met deze apart ingezamelde wegwerpluiers? Worden deze bewaard 
tot recycling ooit echt mogelijk is, of toch verbrand?
Antwoord: Het luierafval wordt als restafval ingezameld en als zodanig verbrand 
(met energieterugwinning).

3. Tellen deze apart ingezamelde wegwerpluiers tot het moment dat ze gerecycled 
kunnen worden nog mee voor de hoeveelheid restafval?
Antwoord: Ja, deze tellen mee als restafval.

4. Waar wordt de begrote 15.200 euro voor de luierinzameling precies voor gebruikt? 
Alleen voor de bakken, of ook voor de leging? 
Antwoord: De extra €15.200 heeft betrekking op de inzamelkosten. Daarnaast is voor
de verzamelcontainers voor luierafval een investering nodig van ongeveer €15.000. 
De kosten hiervan zijn als afschrijvingen in de afvalbeheerkosten (zie hoofdstuk 
Financiën) meegenomen. De verwerkingskosten blijven gelijk omdat het afval nog 
steeds als restafval wordt verwerkt.

5. In het RV staat dat de 15.200 euro een eenmalige investering is. Welke jaarlijkse 
kosten zijn er te verwachten voor het aparte inzamelen?
Antwoord: Zie hierboven

Dank voor het beantwoorden van de vragen.

Met vriendelijke groet,

Connie de Jong
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