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Luier recycling

Agenda

Context: Er is een installatie voor 

luierrecycling in NW Nederland nodig

Hoe willen we dit doen?

Wat hebben wij hiervoor nodig?



• Preventie van wegwerp luiers is 

meest wenselijk

• Meerlanden verwacht dat 

minimaal komende 15 jaar 

wegwerp luiers gebruikt blijven 

worden

• Voor deze wegwerp luiers is een 

duurzame verwerkingsmethode 

nodig
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Preventie wenselijk, recycling nodig
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Inzameling kan op 3 manieren:

• Huis aan huis

• Bij kinderdagverblijven/zorgcentra

• Op centrale punten in de wijk 

• (via nascheiding)

Huidige landschap: Inzameling

Feiten en cijfers

Gebruik luiers in NL 1 miljard, 160-
245 kton

Gebruik incontinentiemateriaal 
in NL 

Ong. 200 kton

% in restafval 8%

% huishoudelijk afval 55%

% bedrijfsafval 45%

Gescheiden inzameling 89 gemeentes



15 kton verwerkt

Meer aanbod aan luiers dan 

verwerkingscapaciteit

• Verkocht

• Ingezameld

Eerdere initiatieven in regio Amsterdam 

gesneuveld
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Huidige landschap: Verwerking



Regio Noord West

Nog weinig gescheiden inzameling

Potentiëel:

• Helft inwoners Zuid Holland: 1,85 miljoen

• Inwoners Noord Holland: 1,7 miljoen

• Flevoland ,42 miljoen

Uitgaande van 10 kilo luiers per persoon(conservatief): 40kton per jaar 

(publiek)

Voor verwerking is 25kton per jaar nodig.
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UPV

Er is een wens vanuit ministerie om producenten verantwoordelijk te 

maken voor luiers. Daar willen ze het instrument upv voor gebruiken.

Haalbaarheid wordt dit jaar verkend.
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Plan Meerlanden



Proces (Elzinga)
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Benodigdheden
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Input

Luiers & Incontinentiemateriaal

Vanuit Gemeenten (brongescheiden, vanuit nascheiding)

Vanuit bedrijven (kinderdagverblijven, ziekenhuizen, verzorgingshuizen)
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Output (afzet producten)

Plastic granulaat bijvoorbeeld in

Automobielindustrie

Bloempotten

Bankjes

Slurrie

Groengas

Water

Kunstmest, biomassa, compost
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Kengetallen & Aandachtspunten

> 80% van inkomsten komt van poorttarief BuCa → Daarmee essentiële 
voorwaarde voor Finaal Investerings Besluit

Uitgangspunt is 10 kg luiers/inwoner/jaar en een gemiddelde respons van 50%

• Dit is in lijn met ervaringen ARN en eerdere studies MRA

Benodigd poorttarief hoger dan tendens op restafvalmarkt. 

> 25 kton luiers noodzakelijk om rendabel te kunnen worden

Locatie vereisten: 

• Benodigde warmte liefst niet zelf opwekken maar van AEC

• Weinig tot geen elektriciteit beschikbaar in regio

• Eisen PoA / Gemeente tav indeling terrein en duurzaamheidsaspecten zetten 
Business Case onder druk 
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Planning

2022

• Input, afzet, locatie, en (start) aanbesteden

2023-2024

• Bouwen installatie

2024

• Start proefperiode

2025

• Operationeel
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Businesscase

Inzicht in meervoudige waardecreatie

• Grondstoffen

• Werkgelegenheid

• Klimaateffecten

Financiën

• Omzet

• Subsidie

• Resultaat

Risico’s

Verhouding publiek als privaat
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Wat hebben we nodig?



Intentieverklaringen

Intentie verklaring gescheiden inzameling en verwerking luiers

o Intentie tot gescheiden inzamelen

o Rekening houdend met kwaliteitseisen

o Geen glas, geen steen

o Indicatie poorttarief

o Voor 15 jaar






