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• Uitgevoerde onderzoeken Waardlanden 
• Bewonerspeiling (2x) 
• Uitkomsten raadsbijeenkomsten (okt 2020)

• 10 aandachtspunten 
• Scenario-onderzoek/ maatregelcatalogus: 

welke strategie en maatregelen bieden de 
beste oplossing voor de 10 
aandachtspunten?

Nieuwe beleid is gebaseerd 
op….



10 aandachtspunten

1 Zonder aanvullend beleid worden landelijke 
doelstellingen niet gehaald

2 Te veel grondstoffen in het restafval

3 Te veel restafval in de grondstoffen

4 Afvaltoerisme vanuit buurgemeenten 

5 Oneigenlijk afvalaanbod bedrijven 

6 Te weinig aandacht voor afvalpreventie

7 Te veel kringloopgoederen belanden bij het 
restafval

8 Afvalbrengstations Leerdam en Vianen niet 
optimaal

9 Nieuw-Lekkerland en omgeving geen ABS 

10 Bijplaatsingen / dump naast verzamelcontainers

Voor alle 10 
aandachtspunten 
zijn oplossingen 
en maatregelen 
opgenomen in de 
startegienota !



Vol inzetten op duurzaam/ circulair 
afvalbeheer en kostenbeheersing
• Maximaal 100 kg restafval in 2025 
• Kostenbeheersing

Milieu- en kostendoelstelling gaan hand in 
hand, omdat restafval steeds zwaarder 
belast wordt door het Rijk

Ambities
nieuw afval- en 

grondstoffenbeleid



Waarom circulair?

Minder verspilling schaarse grondstoffen

Minder gebruik fossiele brandstoffen/ 
minder CO2-uitstoot

Minder negatieve milieueffecten 



232 kilo restafval per inwoner 

Jaarlijks ca 37.000.000 kg naar 
afvalverbranding waarvan 
24.000.000 kg grondstoffen

= 2400 volle vuilniswagens grondstoffen
= 3,2 miljoen euro verbrandingskosten (incl. belasting)
= 40.000 ton onnodige CO2-uitstoot

Situatie Waardlanden



Hoe krijgen we de grondstoffen uit
het restafval?

Maar ook: hoe krijgen we het bedrijfsafval en afval
van buurgemeenten uit het restafval?



Hoe realiseren we een trendbreuk?

Onmogelijk met alleen 
communicatie en 
educatie!



Twee sporen

1. Systeemverandering (stappenplan)
2. Cultuurverandering



Stappenplan

Afvalscheiding stimuleren
- Scheiding makkelijker maken voor 

inwoners
- Inzamelsysteem Vianen aanpassen aan 

rest WL

Afvaltoerisme tegengaan
- Bedrijven en inwoners buurgemeenten 

buitensluiten
- Voorzieningen ‘afsluiten’

Afvalscheiden financieel stimuleren
- Invoering variabel tarief (diftar) 

Stap 1

Stap 2

Stap 3



Landelijke benchmark   
€ 235

189 kg

Peiljaar 2019

Variabel-tarief icm
omgekeerd inzamelen = 
meest kosten-effectieve
strategie

Waardlanden



Tweede spoor: 
Cultuurverandering

• Educatie op scholen
• Afvalbrengstations nieuwe stijl
• Zichtbaar maken circulaire economie
• Invloed uitoefenen op landelijk beleid
• Invoering ja/ja-sticker



Samen voor een afvalvrije 
en schone gemeente!


