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Onderwerp  

Stand van zaken plaatsing containers ten behoeve van luier- en incontinentiemateriaal 

 

Kennisnemen van 

De voortgang rondom het plaatsen van de semi-ondergrondse containers voor luier- en 

incontinentiemateriaal in West Betuwe. 

 

Inleiding 

Op 30 maart 2021 heeft de raad definitief besloten om luier- en incontinentiemateriaal als een aparte 

afvalstroom in te gaan zamelen. Doel was om de hoeveelheid restafval te beperken en om inwoners 

de mogelijkheid te geven om op een toegankelijke manier hun luier- en incontinentiemateriaal voor 

recycling aan te bieden. U heeft ervoor gekozen om de kosten in het variabele tarief van de 

afvalstoffenheffing op te nemen. 

 

Met deze informatienota informeert het college de raad over de voortgang van de plaatsing van de 

containers, de communicatie met bewoners, op welke wijze er geparticipeerd is voor de 

locatiebepaling en welke consequenties dit heeft gehad. 

 

De containers zijn op 1 januari 2022 in gebruik genomen. 

 

Kernboodschap 

Op basis van uw raadsbesluit van 30 maart 2021 is in iedere kern  gezocht naar een geschikte locatie 

voor het plaatsen van een luier- en incontinentiemateriaal. De participatie met onze inwoners is daarbij 

leidend en dit heeft geresulteerd in de plaatsing van 30 containers. 

 

Uitvoering 

Voor in totaal 32 locaties is in de afgelopen maanden een traject doorlopen om tot een geschikte 

locatie te komen. Hierover hebben we intensief contact gezocht met inwoners, omwonenden en de 

verschillende dorps- en stadsraden.  

 

De AVRI heeft laten zien welke locaties technisch geschikt zijn om een container te plaatsen. Deze 

locaties zijn voorgelegd aan de diverse dorps- en stadsraden. Daarna hebben alle direct omwonenden 

in een straal van 50 meter rond deze locaties een brief ontvangen. In deze brief stond de locatie 
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aangegeven en een toelichting over de plaatsingsprocedure. Ook werd informatie gegeven op welke 

wijze er een zienswijze kon worden ingediend. Er zijn diverse malen artikelen geplaatst in Het Kontakt 

over de voorgenomen locaties en de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Ook hebben we op 

onze sociale media-aandacht besteed aan de plaatsing en gebruik van de containers. 

 

Participatie is leidend. 

In West Betuwe geven we veel om de directe en indirecte input van onze inwoners. Participatie rond de 

plaatsing van de verschillende luier- en incontinentiemateriaal containers heeft een aantal wijzigingen 

opgeleverd. Dit zijn de belangrijkste: 

 

De dorpsraad van Neerijnen heeft aangegeven een container in het dorp niet wenselijk te vinden. 

Daarom is er in Neerijnen geen container geplaatst voor luier- en incontinentiemateriaal. 

Op verzoek van inwoners, en tegen het advies van de AVRI, zijn er 10 containers voor luier- en 

incontinentiemateriaal geplaatst naast of in de buurt van restafval containers. 

Op verzoek van de stadsraad Asperen is er 1 container afgevallen. Asperen krijgt daarmee 1 in plaats 

van 2 containers. 

In Ophemert zijn we samen met de dorpsraad op zoek gegaan naar een geschikte locatie omdat we 

geen geschikt voorstel hadden gekregen. Deze hebben we gevonden en wordt halverwege januari 

geplaatst. 

 

Consequenties 

Bovenstaande heeft geleid tot twee inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van de laatste keer dat u 

sprak over de luier- en incontinentiemateriaal. Dit zijn: 

 

Minder containers en niet in elke kern één. 

Op verzoek van de dorpsraad Neerijnen is hier geen container geplaatst. Daarnaast is ervoor gekozen 

in Asperen slechts één container komt te staan. Dit heeft als consequentie dat er 30 containers voor 

de inzameling van luier- en incontinentiemateriaal in onze gemeente staan en niet 32 (zoals u op 30 

maart heeft besloten). In alle kernen, met uitzondering van Neerijnen, is een container geplaatst. 

 

De combinatie restafvalcontainer en luier- en incontinentiemateriaal container geeft een risico 

Na participatie zijn er 10 containers voor luier- en incontinentiemateriaal naast of in de buurt van 

restafvalcontainers komen te staan. Volgens de AVRI geeft dit een hogere kans op vervuiling en dus 

afkeuring van de container. Afkeuring betekent een boete en alsnog verbranding van de vervuilde 

afvalstroom. Het college is zich bewust van dit risico maar heeft recht willen doen aan het 

participatietraject. Voor het eerste jaar is het van belang de vervuiling goed te monitoren en tijdig actie 

te ondernemen in geval van vervuiling. Het college heeft besloten dit risico niet door te berekenen aan 

onze inwoners.  

 

Financiën 

Voor onze inwoners wordt het variabele tarief van de afvalstoffenheffing verhoogd met 7,17 euro. Het 

college houdt hierbij rekening met een mogelijk hoger vervuilingspercentage dan nu in deze prijs zit 

inbegrepen. Aangezien het om een nieuwe manier van scheiden gaat kan nog niet goed worden 
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ingeschat hoe groot dit risico daadwerkelijk is. Als dit risico zich toch gaat voordoen dan draagt de 

gemeente eventuele meerkosten. Maar als dit zich toch gaat voordoen dan draagt de gemeente dit 

risico. Deze kosten worden dan, afhankelijk van het moment waarop dit bekend is, eenmalig 

opgenomen in de 1e of 2e bestuursrapportage 2022. We gaan uit van een maximum risico van 30.000 

euro 

De verwachting is dat, vanwege de hogere verbrandingsheffing van restafval in de komende jaren, het 

apart inzamelen van deze afvalstroom kostenneutraal wordt. 

 

Vervolg 

Om vervuiling van luiermateriaal zo snel mogelijk te achterhalen start direct na in gebruik name de 

monitoring per gemeente. Ook overlast voor gebruikers en omwonenden wordt zo snel mogelijk 

opgelost. Indien de vervuiling tot substantieel extra kosten gaat leiden informeert het college u over de 

financiering van deze kosten.    

 

Bijlage(n) 

Geen 

 

Suggestie ter afhandeling 

Voor kennisgeving aannemen. 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de loco-secretaris,                         de burgemeester, 

Philip Bosman    Servaas Stoop  

 


