
Amendement 13 van 2022
Het mogelijk maken van het gescheiden inleveren van

babyluiers
via griffie@velsen.nl

Aan de voorzitter van de Raad,

Hierdoor delen wij u mede dat wij, onder verwijzing naar artikel 43 Reglement van Orde, een 
amendement, met als onderwerp “het mogelijk maken van het gescheiden inleveren van babyluiers”, 
indienen met betrekking tot het raadsvoorstel indienen met betrekking tot het raadsvoorstel nummer: 
54938-2022, behorende bij agendapunt 23 van de raadsvergadering van 29 juni 2022.

Het amendement luidt als volgt: 

De raad in openbare vergadering bijeen op woensdag 29 juni 2022

Constateert dat

- Het op dit moment niet mogelijk is om babyluiers als gescheiden afval in te inleveren. 

- Er in het voorstel geen maatwerk is opgenomen voor deze groep gebruikers.

Overwegende dat:

- Babyluiers nog niet grootschalig hergebruikt kunnen worden en momenteel als restafval verbrand 
worden.

- Er desondanks gemeenten zijn die babyluiers apart inzamelen als tegemoetkoming naar inwoners.

- Er meerdere ontwikkelingen zijn in binnen- en buitenland die het hergebruik van babyluiers in de 
toekomst ook voor Velsen bij HVC wellicht mogelijk maken.

- Babyluiers in sommige gezinnen een groot deel van het volume restafval bepalen.

- Deze gezinnen als gevolg van het recycletarief te maken krijgen met extra kosten.

Is van mening dat:
Het niet redelijk is om deze gezinnen met extra kosten te confronteren, aangezien zij de babyluiers niet
anders kunnen weggooien dan bij restafval.

Besluit de raad het voorgestelde raadsbesluit aan te vullen met  :  

- 7. Te onderzoeken op welke wijze in elke woonkern een inzamelmiddel voor babyluiers kan worden 
geplaatst en wat daarvan de milieueffecten en financiële effecten zijn.

- 8. de raad van dat onderzoek in kennis te stellen en wanneer dit resultaat positief is, dit in overleg 
met de raad ook in werking te stellen.

Datum: 29 juni 2022

Ferry Levasier Forza IJmond
Leo Aardenburg LGV



Toelichting:
Voor jonge gezinnen kunnen de kosten de eerste jaren behoorlijk oplopen, een van de kosten posten 
zijn babyluiers. Gemiddeld gebruikt een gezin in het eerste levensjaar van een kind zeven luiers per 
dag. Deze luiers moeten ook weggegooid worden en met het huidige voorstel zullen deze gezinnen 
naast de extra kosten voor het grootbrengen van een kind ook nog eens de extra lasten van het 
recycletarief moeten dragen.

Verscheidende gemeenten in Nederland hebben ervaring met aparte inzameling van luiers. Een van 
deze gemeenten is Castricum, in hebben ze ook recycle-tarief en daar staan om die reden containers 
voor luiers. Daarnaast zullen per    1 januari 2022 starten gemeenten Tiel, West Betuwe, Neder-Betuwe
en Zaltbommel met het gescheiden inzamelen van luiers.

Voordelen voor gescheiden inzameling
• Gezien het hoge percentage van luierafval in het restafval draagt gescheiden luierinzameling bij aan 
het behalen van de doelstellingen voor minder restafval.
• Het moment dat er meer verwerkingscapaciteit wordt gerealiseerd staat u als gemeenten klaar om 
een schone luierstroom aan te bieden aan de verwerker.
• Bij diftar-gemeenten biedt gescheiden inzameling een mogelijkheid om kosten terug te dringen voor 
jonge gezinnen en thuiswonende inwoners.
• Door stijgende kosten van het verbranden van restafval, zal luierrecycling op de middellange termijn 
zorgen voor minder kosten.

Luierrecycling is beter dan verbranden, er wordt namelijk bespaard in CO2 uitstoot. CE Delft heeft 
berekend dat luierrecycling t.o.v. verbranding een klimaatwinst oplevert van ~480 kg CO2 per ton 
gerecycled luiermateriaal1
1CE Delft, LCA afvalverwerking luiermateriaal, mei 2018


