
 

 

Informatienota 
Datum vergadering : 26 november 2019 

Registratienummer : 34885 

Portefeuillehouder : Govert van Bezooijen 

Bijlage(n) : - 

Onderwerp : Uitgangspunten oplossing incontinentie- en luiermateriaal 

 

 

Onderwerp  

Uitgangspunten om te komen tot een definitieve oplossing voor incontinentie- en luiermateriaal. 

 

Kennisnemen van 

De uitgangspunten die het college van belang acht om te komen tot een West Betuwe gericht plan van 

aanpak voor inzamelen van incontinentie- en luiermateriaal.  

 

Inleiding 

Op 2 juli jl. heeft u besloten een tegemoetkoming te regelen voor het inzamelen van incontinentie-

materiaal met een tijdelijk karakter van 1 juli en 31 december 2019. Daarmee ontstond meer ruimte om 

via het AB van Avri te werken aan een structurele oplossing voor het inzamelen en verwerken van 

incontinentie- en luiermateriaal. Dit heeft in september jl. geleidt tot een regio breed projectplan. Dit 

projectplan geeft handvatten voor iedere gemeente afzonderlijk om eigen beleid te bepalen.   

Het gaat hierbij om het zogeheten maatwerk en kan per gemeente verschillen. Op basis van dit plan 

kunnen per gemeente afspraken (plan van aanpak) worden gemaakt over omgang, frequentie en 

invoeringsdatum. In dit plan van aanpak is ruimte voor een West Betuwe gerichte aanpak voor de 

definitieve oplossing voor incontinentie- en luiermateriaal. 

 

Uitgangspunten 

Het college acht het van belang om voorafgaand aan het opstellen van het West Betuwe gerichte plan 

van aanpak voor incontinentie- en luiermateriaal u te informeren over haar basis uitgangspunten. 

 

1. Uitgangspunt alleen starten met inzamelen als een duurzame verwerking mogelijk is 

Momenteel is er via de ARN (Afvalverwerking regio Nijmegen) nog onvoldoende capaciteit om 

incontinentie- en luiermateriaal te verwerken. Het college is van mening dat het separaat inzamelen van 

incontinentie- en luiermateriaal alleen duurzaam en maatschappelijk acceptabel is als deze verwerking 

is geregeld.  Zolang ARN geen capaciteitsuitbreiding heeft werkt separaat inzamelen onnodig 

kostenverhogend zonder milieuwinst. 

 

Bij het opstellen van het regio brede projectplan was nog de verwachting dat ARN begin oktober 2019 

duidelijkheid zou geven over mogelijke uitbreiding. Helaas heeft ARN dit besluit uitgesteld. Naar 

verwachting komt er eind 2019 meer duidelijkheid. Indien de ARN positief besluit om de capaciteit uit te 

breiden kan direct worden begonnen met de procedure voor de bouw van een nieuwe 

verwerkingscentrale. In het meest gunstigste geval zou deze capaciteit 1 juli 2020 beschikbaar komen 

en heeft de gemeente voldoende tijd om een plan van aanpak op te stellen en deze begin 2020 ter 

besluitvorming aan u voor te leggen. 

 

De tijdelijke tegemoetkoming die West Betuwe hanteert is nu beperkt tot incontinentiemateriaal en richt 

zich op een beperkte doelgroep. In het regio brede projectplan wordt voorgesteld om de doelgroep te 
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vergroten en ook het inzamelen van luiers mee te nemen. Het college acht deze verbreding zeer 

wenselijk indien de verwerking is geregeld. Daarmee kan een aanzienlijke beperking van de totale 

restafvalstroom in de gemeente West Betuwe worden behaald. Overigens hebben luiers dezelfde 

samenstelling als incontinentie materiaal, waardoor deze ook duurzaam verwerkt kunnen worden. 

 

2. Uitgangspunt voor het bekostigen via het collectiviteitsbeginsel 

Het realiseren van separate inzamelmogelijkheden voor incontinentie- en luiermateriaal vragen, naast de 

eenmalige investering in de inzamellocaties, ook jaarlijkse beheer- en onderhoudskosten. Deze kosten 

zullen niet worden opgenomen in het basispakket, van taken die de regiogemeenten centraal afnemen 

bij Avri, maar via maatwerk per gemeente in rekening worden gebracht. Daarbij is het college van 

mening dat het in de lijn ligt van het totale afvalbeleid om de kosten evenredig over de huishoudens in 

West Betuwe te verrekenen.. 

 

Consequenties 

Met deze nota wordt u geïnformeerd over de uitgangspunten die het college wenst te hanteren, voordat 

zij u over een definitieve oplossing adviseren. Deze uitgangspunten vormen namelijk de basis voor 

uitwerking van het plan van aanpak voor de werkelijke inzameling van het incontinentie- en 

luiermateriaal. Na het besluit van ARN wordt dit plan van aanpak ter besluitvorming aan u voorgelegd. 

Daarnaast zal het noodzakelijk zijn de tijdelijke financiële tegemoetkoming voor incontinentieafval te 

verlengen, omdat er nog geen oplossing is voor deze afvalstroom. 

 
Voordelen bij het starten met inzamelen als een duurzame verwerking mogelijk is. 

1.1. Er wordt alleen gestart met separaat inzamelen van incontinentie- en luiermateriaal als dit materiaal 

kan worden verwerkt tot nieuwe grondstoffen. 

Eind 2019 geeft ARN duidelijkheid over de capaciteitsuitbreiding. Zodat begin 2020 een plan van 

aanpak voor de inzameling van incontinentie- en luiermateriaal aan u kan worden voorgelegd. 

1.2. Het inzamelen van zowel incontinentie- als luiermateriaal helpt meer huishoudens. 

Door naast incontinentiemateriaal ook luiers separaat in te zamelen zullen meer huishoudens een 

kostenbesparing in het variabele tarief van restafval kunnen realiseren. 

1.3. De definitieve oplossing voor incontinentie-  inclusief luiermateriaal zal een groter milieueffect 

hebben. 
Door incontinentie- en luiermateriaal te scheiden van het restafval en separaat te verwerken wordt 
een forse bijdrage geleverd in het circulair gebruik van grondstoffen. 

1.4. Het inzamelen van incontinentie- en luiermateriaal heeft impact op de gehele gemeente en als 

doelstelling om restafval te verminderen. 

Alle huishoudens hebben baat bij het behalen van de beperking van het aantal kg restafval.  

 
Nadelen bij het starten met inzamelen als een duurzame verwerking mogelijk is. 

1.1 Gemeente is afhankelijk van de keuzes van de ARN.  

ARN heeft een monopolypositie. 

1.2 ARN is vrij om de verwerking niet uit te breiden. 

De gemeente zal bij het niet uitbreidingen van de verwerkingscapaciteit incontinentie- en 

luiermateriaal niet aparte gaan inzamelen.  

1.3 Voor de inzameling van zowel incontinentie- als luiermateriaal, wordt een groter budget gevraagd 

van de gemeente dan de huidige tegemoetkoming voor mensen met incontinentiemateriaal. 

De doelgroep van incontinentie- en luiermateriaal is vele malen groter dan de huidige doelgroep voor 

de financiële tegemoetkoming en daarmee de inzameling. 
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1.4 Het inzamelen van incontinentie- en luiermateriaal richt zich  niet op alle huishoudens. 

Door de bekostiging via het collectiviteitsbeginsel te laten verlopen moeten ook de huishoudens 

meebetalen die hiervan geen voordeel hebben. 

1.5 Ingangsdatum van  1 januari 2020 is niet haalbaar. 

Het invoeren van het inzamelen van incontinentie- en luiermateriaal kan pas plaatsvinden na de keuze 

van ARN eind 2019. De werkelijke capaciteitsuitbreiding  is 1 januari 2020 nog niet gereed. Daarmee 

zal de tijdelijke tegemoetkoming ook in 2020 (deels) nog worden gehanteerd. 

 

Financiën 

De nota is bedoeld richtinggevende uitgangspunten toe te lichten vanuit het college voor verdere 

uitwerking. Deze uitwerking wordt in de vorm van een plan van aanpak begin 2020 aan u voorgelegd 

zodra er duidelijkheid is vanuit de ARN. In dit voorstel zullen ook de financiële consequenties worden 

opgenomen. 

 

Communicatie 

n.v.t. 

 

Vervolg 

Op dit moment is er geen verwerkingscapaciteit voor incontinentie- en luiermateriaal.  

Zodra incontinentie- en luiermateriaal effectief verwerkt kan worden tot nieuwe grondstoffen loont het 

ook om dit apart in te zamelen. Waarmee een duurzame en definitieve oplossing wordt geboden aan 

inwoners van de gemeente West Betuwe voor het inzamelen van incontinentie- en luiermateriaal. 

 

De tijdelijke  oplossing van de huidige financiële tegemoetkoming voor incontinentiemateriaal heeft een 

looptijd van 1 juli tot en met 31 december 2019. In verband met de onduidelijkheid rondom de ARN zal 

deze tijdelijke tegemoetkoming  moeten worden verlengd in 2020. Deze verlenging zal worden 

opgenomen in de uitwerking van het plan van aanpak. In december 2019 komt er een voorstel naar de 

raad voor verlenging van deze tijdelijke maatregel. Na het besluit van ARN zal u begin 2020 worden 

geïnformeerd over de definitieve oplossing. 

 

Bijlage(n) 

n.v.t. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,                                 de burgemeester, 


