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Onderwerp  

Evaluatie inzameling incontinentiemateriaal. 

 

Kennisnemen van 

De evaluatie van de inzameling van incontinentiemateriaal. 

 

Inleiding 

Vanaf januari 2022 is in de gemeente West Betuwe het incontinentiemateriaal gescheiden ingezameld. 

Inmiddels is de evaluatie voor het eerste jaar afgerond. 

 

Met deze informatienota informeert het college de raad over de eerste resultaten van de inzameling.  

 

Kernboodschap 

De belangrijkste conclusie is dat het gescheiden inzamelen van incontinentiemateriaal in 

overeenstemming met het doel leidt tot minder restafval. De totale hoeveelheid restafval van de Avri 

gemeenten is van de eerste 6 maanden 2022 t.o.v. dezelfde periode in 2022 licht gedaald. Echter is 

niet mogelijk de daling van de hoeveelheid (afgenomen) restafval per gemeente in beeld te brengen 

aangezien restafval collectief wordt ingezameld.  

 

Overige conclusies op basis van de evaluatie zijn; 

- De start van de inzameling kwam relatief langzaam op gang, waarschijnlijk doordat er minder 

publieke communicatiemomenten zijn georganiseerd door corona;  

- Er is minder incontinentie materiaal ingezameld dan geprognotiseerd; 

- Tot op heden is nog geen sprake is geweest van vervuiling en is uit de steekproeven gebleken 

dat er geen sprake is van extra vervuiling bij luiercontainers die naast een restafvalcontainer 

staan. 

 

Consequenties 

Avri verwacht dit jaar uit te komen op 73 kg restafval (fijn en grof) per inwoner per jaar. Daarmee, als 

de trend doorzet, wordt het regionale doel van 75 kg in 2022 bereikt. Het gescheiden inzamelen van 

incontinentiemateriaal draagt bij aan het behalen van dit doel. 

 

Financiën 
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De kosten voor deze gescheiden inzameling zijn opgenomen in een pluspakket. Inwoners uit West 

Betuwe betalen hiervoor 7,17 euro per huishouden. Door onder andere in 2023 het 

incontinentiemateriaal van alle deelnemende gemeenten integraal in te zamelen en af te voeren daalt 

het tarief voor onze inwoners naar 5,21 euro per huishouden.  

 

Communicatie 

Avri zal een meer proactieve rol nemen in de communicatie met als doel meer bekendheid te geven 

aan bewustwording, meer tonnages in te zamelen en vervuiling van incontinentiemateriaal te 

voorkomen. Dit onderwerp is ook onderwerp van de grondstoffencampagne van Avri die door de 

afdeling communicatie wordt opgezet.  

 

Vervolg 

Wanneer er een nieuwe evaluatie beschikbaar is, wordt de raad geïnformeerd. 

 

Bijlage(n) 

Evaluatie INCO 2022. 

 
Suggestie ter afhandeling 

Voor kennisgeving aannemen. 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de gemeentesecretaris,                de burgemeester, 

Philip Bosman    Servaas Stoop  
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