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1. Inleiding  
 

Op 13 oktober 2015 heeft de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg besloten om in 

gezamenlijkheid met de andere vijf Avalex gemeenten Omgekeerd Inzamelen in te voeren. Op 

basis van dit besluit heeft Avalex een uitvoeringsplan (d.d. 1-4-2016, versie 2.3) opgesteld. Dit 

uitvoeringsplan geeft in grote lijnen aan hoe in de komende vijf jaar Omgekeerd Inzamelen in 

Leidschendam-Voorburg ingevoerd wordt. Het jaarplan 2016/2017 is een meer gedetailleerde 

uitwerking van de invoering van Omgekeerd Inzamelen in de jaren 2016-2017.  

 

In dit jaarplan 2016/2017 worden de volgende activiteiten beschreven:  

 de uit te voeren activiteiten (per wijk/buurt wordt een kaart gepresenteerd met alle 

inzamelvoorzieningen); 

 de volgorde waarin de activiteiten zullen plaatsvinden; 

 een plan van invoering en daarbij behorende tijdsplanning; 

 de communicatieactiviteiten. 

 

De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft aangegeven in de wijk Voorburg-Midden met de 

realisatie van Omgekeerd Inzamelen te willen beginnen.   
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2. Activiteiten 2016/2017 
 

 

De activiteiten in 2016/2017 bestaan voornamelijk uit activiteiten die in het Uitvoeringsplan 

worden genoemd in de Quick-Winfase. Deze bestaan uit; 

 de algemene campagne om start van dit project grootschalig bij de bewoners te 

introduceren,   

 het algeheel invoeren van een minicontainer voor Oud Papier en Karton (OPK) bij de 

laagbouw,  

 het aanpassen van de GFT en Restafval inzamelfrequentie naar eens per twee weken, 

en GFT in de zomer als aanvullende service één keer per week, 

 het realiseren van Plastic, Metaal- en Drinkpakken (PMD) inzameling in de 

buitengebieden, en  

 het invoeren van Omgekeerd Inzamelen in de wijk Voorburg-Midden. 

 

Ter voorbereiding van de monitoring wordt een klanttevredenheid onderzoek uitgevoerd en een 

sorteeranalyse. Ook zal per wijk een 0-meting en een sorteeranalyse worden gedaan ten aanzien van 

de ingezamelde hoeveelheden grondstoffen en restafval. Dit wordt gedaan om per wijk de resultaten 

van het Omgekeerde Inzamelen te meten. Deze meting maakt deel uit van de evaluatie van de 

invoering van het Omgekeerde Inzamelen en eventuele voorstellen voor maatregelen ter verbetering 

van de resultaten. Tevens zullen er gesprekken plaatsvinden met belangen verengingen voor ouderen 

en mindervaliden om een vangnetregeling te bedenken wanneer deze doelgroep problemen 

ondervinden met aspecten van het Omgekeerde Inzamelen.  

 

2.1. Campagne Omgekeerd Inzamelen 
 
 

De Campagne Omgekeerd Inzamelen is in alle gemeenten gericht op het bereiken van een 

gedragsverandering bij inwoners: van afval naar grondstof. Om bewustwording en betrokkenheid van 

de huishoudens te creëren, krijgt de gedragsverandering naast deze campagne ook in de 

bewonersconsultatie een belangrijke plaats. Bij de campagne wordt gebruik gemaakt van belangrijke 

principes uit de gedragswetenschap die zorgen voor betrokkenheid, besef van eigen verantwoordelijk-

heid, het inzien van nut en noodzaak van afvalscheiding en preventie. Middelen die tijdens deze 

campagne wordt ingezet, zijn bijvoorbeeld: social media, website, buitenreclame, lokale evenementen 

inzet van promotieteams en lokale media. Deze campagne is een soort kapstok voor de communicatie 

op gemeenteniveau. 
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2.2. Inzameling OPK bij de laagbouw 
 
 

In de gemeente Leidschendam-Voorburg is een groot deel van de huishoudens van de laagbouw 

voorzien van een minicontainer voor OPK, maar niet alle. De overige huishoudens zullen een 

minicontainer voor papier worden aangeboden. De mogelijkheid bestaat om de minicontainer ná een 

proefperiode van zes maanden in te leveren. Deze periode is bewust gekozen; Inwoners worden in de 

gelegenheid gesteld te wennen aan een minicontainer in de wetenschap dat zij deze ook terug 

kunnen geven. Ervaring leert dat in andere gemeenten inwoners na een gewenningsperiode vrijwel 

altijd de minicontainer willen behouden, vanwege het gemak dat deze service biedt. Tevens wordt de 

huishoudens, die nu over een 140 liter minicontainer beschikken, de mogelijkheid geboden om voor 

een 240 liter minicontainer voor OPK te kiezen.   

 

2.3. Aanpassing Inzamelfrequentie GFT en Restafval 
 
Bijna alle gemeenten in Nederland zamelen één keer per twee weken restafval en GFT in. Zeker met 

de verbeterde mogelijkheden voor afvalscheiding is dit voldoende. Vier van de zes Avalex-gemeenten 

doen dit nu al en in Leidschendam was dit voor de fusie met Voorburg het geval. 

 

Om efficiënt te kunnen werken in het hele Avalex gebied wordt in de gemeente Leidschendam-Voorburg de 

inzameling van GFT en Restafval aangepast van eens per week, naar eens in de twee weken (alternerend).  

 

Wanneer t.a.v. de invoering Omgekeerd Inzamelen de ondergrondse containers in de wijk zijn geplaatst dan 

zullen de minicontainers voor restafval worden omgestickerd naar PMD. De inzamelfrequentie voor PMD blijft 

eens in de twee weken. In de buitengebieden blijft de restafvalcontainer bestaan naast de PMD container. De 

restafvalcontainer zal eens per vier weken worden geleegd. 

 

Na deze wijzigingen worden meldingen en klachten gemonitord, zodat eventuele problemen met maatwerk 

kunnen worden opgelost.    

 

2.4. Inzameling PMD in de buitengebieden 
 

IS: 

 Restafval en GFT en soms OPK worden ingezameld middels minicontainers. 
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 Voor de meeste huishoudens worden de grondstoffen (OPK, PMD, glas en textiel) ingezameld 

via verzamelcontainers op wijkniveau. 

 De inzamelfrequentie van het restafval en het GFT is eens per week. 

 Waar sprake is van verzamelcontainers, kunnen de inwoners dagelijks hun grondstof 

aanbieden. 

 

WORDT: 

 De huishoudens behouden hun minicontainers voor GFT en restafval. 

 Voor PMD wordt bij huishoudens in de laagbouw een extra minicontainers uitgezet. 

 Voor OPK krijgen de huishoudens die deze nog niet hebben een minicontainers uitgereikt. 

 Glas en textiel kunnen alle huishoudens dagelijks deponeren in de verzamelcontainers in de 

wijk. 

 De inzamelfrequentie van het PMD en het GFT wordt alternerend eens in de twee weken. 

 De inzamelfrequentie voor het restafval en OPK wordt eens in de vier weken. 

 Waar sprake is van verzamelcontainers, kunnen de inwoners dagelijks hun grondstof 

aanbieden. 

 

 
 
 
 

2.5. Startwijk Midden-Voorburg 
 
IS: 

 In de laagbouw worden restafval en GFT ingezameld middels minicontainers. 

 De hoogbouw/stapelbouw bieden het restafval wekelijks aan in zakken. Soms zijn 

huishoudens aangesloten op (inpandige) verzamelcontainers voor restafval en GFT. 

 Voor alle huishoudens worden de grondstoffen (OPK, PMD, glas en textiel) ingezameld via 

verzamelcontainers op wijkniveau. 

 Waar sprake is van verzamelcontainers, kunnen de inwoners dagelijks hun afval/grondstof 

aanbieden. 

 De inzamelfrequentie van het restafval en het GFT in de laagbouw is wekelijks. 

 De inzamelfrequentie van de zakken restafval is wekelijks. 

 De inzamelfrequentie van het OPK is eens in de vier weken. 
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WORDT: 

 De huishoudens in de laagbouw behouden hun minicontainers voor GFT. 

 De minicontainer voor restafval wordt bij huishoudens in de laagbouw omgestickerd naar 

PMD, nadat de wijk voorzien is van verzamelcontainers voor het restafval. 

 Voor OPK wordt bij huishoudens in de laagbouw, die deze nog niet hebben, een extra 

minicontainer uitgezet in de maat die zij wensen. 

 Voor de huishoudens die al een OPK minicontainer hebben kunnen deze omruilen voor een 

andere maat (140L of 240L). 

 De inzamelfrequentie van het OPK blijft eens in de vier weken. 

 De hoogbouw/stapelbouw wordt aangesloten op verzamelcontainers voor GFT, PMD en OPK. 

 Restafval, glas en textiel kunnen alle huishoudens deponeren in de verzamelcontainers in 

respectievelijk in de buurt of in de wijk.

 

 

2.6. Proces  
 

 De gemeente draagt er zorg voor dat Avalex de noodzakelijke informatie krijgt inzake: 

 de woonadressen per wijk (NAW-gegevens), 

 het type woning (grondgebonden of niet grondgebonden) per adres, 

 de geografische ondergrond voor de betreffende adressen. 

 

Het ontwerp voor de inzamellocaties t.b.v. het Omgekeerde Inzamelen wordt per wijk door Avalex 

gemaakt. Nadat de gemeente het ontwerp heeft getoetst en heeft goedgekeurd, wordt het als 

ontwerp-inrichtingsplan gebruikt in de communicatie met inwoners. De gemeente organiseert per wijk 

een bewonersavond. Voor de bewonersavond wordt digitaal (op een internetplatform bij Avalex) het 

betreffende ontwerpinrichtingsplan aan de bewoners beschikbaar gesteld, met het verzoek 

suggesties, verbeteringen, bedenkingen etc. kenbaar te maken via het platform. Op de 

bewonersavonden kunnen ook de suggesties, verbeteringen, bedenkingen etc. besproken worden. 

Vervolgens wordt het ontwerp-inrichtingsplan door Avalex aangepast waar nodig. Dit aangepaste plan 

is het definitief-inrichtingsplan waarop bewoners conform de Uniforme Openbare 
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Voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 AWB), zienswijze kunnen indienen en na behandeling van de 

zienswijze bezwaar en beroep kunnen instellen. 

 

Voorburg-Midden 

De huidige situatie ten aanzien van de inzamelvoorzieningen in Voorburg-Midden wordt geschetst in 

figuur 1. De wijk Voorburg-Midden heeft 3915 huishoudens waarvan 15% huishoudens in de 

laagbouw met tuin, 85% huishoudens in gestapelde bouw of hoogbouw met inpandige voorzieningen. 

De inzameling voor de huishoudens in de gestapelde bouw gebeurt enerzijds door een tweetal 

concentraties van ondergrondse containers en anderzijds door bovengrondse voorzieningen, zoals 

cocons en beugelbakken. Ook wordt het restafvalwekelijks in zakken aangeboden. De inzameling voor 

de huishoudens in de laagbouw gebeurt middels minicontainers die op de daarvoor bestemde 

plaatsen aangeboden moeten worden. 

 

In de nieuwe situatie volgens het principe van Omgekeerd Inzamelen krijgt de wijk Voorburg-Midden, 

conform de norm, 40 ondergrondse containers voor restafval (zie figuur 2). De 20 locaties met 

restafvalcontainers zijn zo gesitueerd dat de afstand tussen de restafvalcontainers en de huishoudens 

in de laagbouw binnen de 250 meter vallen. Voor de inzameling van OPK, PMD en GFT zullen 

ongeveer 28 locaties worden ingericht met ondergrondse containers vanwege de aanwezige 

hoogbouwcomplexen en concentraties gestapelde bouw in deze wijk. Het aantal Glas en Textiel zijn 

respectievelijk 8 en 4. 
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Figuur 1  



 

Jaarplan 2016/2017 Leidschendam-Voorburg 9/15  

 

 

Figuur 2 
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3. Planning 
 
 
Nadat de gemeenten de Uitvoeringsplannen hebben goedgekeurd wordt de start van het project ingeluid 

met een algemene campagne over de nut en noodzaak van het Omgekeerd Inzamelen. Hierna zullen de 

huishoudens informatie ontvangen over de daadwerkelijke veranderingen. 

 

Een belangrijk slogan van de campagne Omgekeerd Inzamelen is “Alles draait om jou!”. De 

benodigde  gedragsverandering vindt alleen plaats wanneer Avalex en de gemeente het Omgekeerd 

Inzamelen realiseert samen met haar bewoners. Dit betekent dat bij de inrichting van de openbare 

ruimte met (nieuwe) inzamelvoorzieningen de bewoners uitdrukkelijk betrokken zullen worden 

bijvoorbeeld via een online applicatie die het mogelijk maakt voor alle bewoners om mee te denken en 

te communiceren. Dit om draagvlak te creëren bij inwoners. 

 

Daarnaast ontvangen de huishoudens in oktober –november een brief waarin wordt uitgelegd wat het 

Omgekeerde Inzamelen voor hun betekent, hoe de voorlopige keuze van de locaties van de 

inzamelvoorzieningen tot stand is gekomen en op welke wijze bewoners (al of niet online) kunnen mee 

denken over deze locaties.  

 

De huishoudens in de laagbouw ontvangen in het laatste kwartaal van 2016 per activiteit informatie. 

Deze activiteiten zijn onder andere: 

 Dat de inzamelfrequentie van GFT en Rest in de laagbouw zal worden aangepast van eens in 

de week naar eens in de twee weken. 

 Dat huishoudens die nog geen OPK minicontainer hebben er een krijgen (in de maat die zij 

wensen). 

 Dat huishoudens hun 140 liter minicontainer OPK kunnen omruilen voor een 240 liter 

minicontainer OPK. 

 Dat huishoudens hun 140 liter minicontainer GFT kunnen omruilen voor een 240 liter 

minicontainer GFT. 

 Dat huishoudens in de buitengebieden een minicontainer krijgen voor PMD (in de maat die zij 

wensen), met daarbij de inzameldag waarop het PMD tweewekelijks wordt opgehaald. 

 Dat de inzamelfrequentie van Restafval in de buitengebieden wordt aangepast van eens in de 

twee weken naar eens in de vier weken.  

Binnen twee weken nadat de huishoudens de brief hebben gekregen worden de beschreven 

activiteiten daadwerkelijk uitgevoerd. 

 

Voor de realisatie van het Omgekeerd Inzamelen in de startwijk Voorburg-Midden wordt het ontwerp 

eerst getoetst door de gemeente. Hierbij wordt getoetst op de criteria zoals die zijn vastgesteld.  
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Het dan ontstane conceptinrichtingsplan wordt gepresenteerd in de betreffende wijk in een 

bewonersavond. Huishoudens in de wijk ontvangen minimaal twee weken van te voren een 

uitnodiging voor deze bijeenkomst, met daarbij informatie over de keuzes t.a.v. de locaties van de 

inzamelvoorzieningen bij hun in de buurt. Bewoners kunnen online, per brief, per e-mail of tijdens de 

bijeenkomst hun mening geven over het conceptinrichtingsplan. Wanneer bewoners een goede 

alternatieve locatie weten aan te geven dan zal het plan worden aangepast.  

 

Indien er na een uitleg van de gemeente en/of Avalex nog twijfels bestaan bij bewoners over 

voorgestelde locatie dan kunnen deze bewoners zienswijzen indienen. De zienswijzen worden 

behandeld en daar waar noodzakelijk/gewenst zal het inrichtingsplan worden aangepast. Het dan 

ontstane definitieve inrichtingsplan wordt vervolgens door de gemeente vastgesteld. Daarna zullen de 

inrichtingsplannen worden gerealiseerd. Bewoners hebben als zij het oneens zijn met het besluit de 

mogelijkheid om in beroep te gaan bij de Raad van State. 

 

De bewoners ontvangen van Avalex per brief informatie over de plaatsing van inzamelvoorzieningen 

met daarbij een Avalex toegangspas die de huishoudens toegang verschaft voor 

inzamelvoorzieningen voor restafval. Zo kunnen zij na plaatsing deze container gelijk in gebruik 

nemen. De grondstoffracties (GFT, PMD, OPK, glas en textiel) zullen vrij toegankelijk zijn. Nadat de 

wijk volledig is omgevormd naar het Omgekeerde Inzamelen zal een evaluatie plaatsvinden. In de tijd 

kan een planning er als volgt uitzien: 

 

 

Realisatie Invoering Omgekeerd Inzamelen
Laagbouw

OPK containers uitdelen 4de Kwartaal 2016

Invoeren altenerend inzamelen 4de Kwartaal 2016

Wekelijkse inzameling GFT Zomer 2017

Invoering PMD mincontainer in buitengebied 4de kwartaal 2016

Wijkgerincht planning

Voorbereiding Voorburg-Midden 4de Kwartaal 2016

Invoering Omgekeer Inzamelen Voorburg-Midden 1ste helft 2017

Voorbereiding vervolgwijken

De Heuvel en Amstelwijk 1ste helft 2017

Rietvink 1ste helft 2017

Voorburg-West 1ste helft 2017

Prinsenhof 2de helft 2017

Voorburg-Oud 2de helft 2017
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Zoals aangegeven in de planning, zullen in het najaar van 2016 ook de jaarplannen voor 2017/2018 

worden ontwikkeld. Hierin wordt dan aangegeven welke wijken in 2018 zullen worden omgevormd 

naar Omgekeerd Inzamelen. 

 

De werkpakketten voor Avalex en de gemeente Leidschendam-Voorburg: 

 

 

 

De uiterste datums worden ingevuld nadat bekend is wanneer de gemeente Leidschendam-Voorburg 

het Jaarplan heeft goedgekeurd. 

 

  

6-9-2016

Eigenaar
Inzet 

[dagen]
Door/ISM Via/Naar Uiterlijk

1 CB

a Het voorbereiden en laten vaststellen van de Uitvoeringsplannen 12 gemeente stuurgroep a.s.a.p.

b Het voorbereiden en laten vaststellen van dit Projectplan 6 MT-Avalex 28-6-2016

c Het voorbereiden en laten vaststellen van de Dossier Afspraken en Procedure per gemeente 3 MT-Avalex a.s.a.p.

d Het maken van afspraken met gemeenten over het gebruik en uitwisseling van digitale bestanden 6 gemeente a.s.a.p.

2 Het organiseren van de kick-off bijeenkomsten CB 2

a Interne projectgroep Invoering Omgekeerd Inzamelen 7-6-2016

b Projectteam met gemeente coördinatoren 28-6-2016

c Algemene 23-8-2016

3 Het voorbereiden en laten vaststellen van het Jaarplan 2016/2017

a Het maken van afspraken intern Avalex over het gebruik en uitwisseling van digitale bestanden CB 3 MT-Avalex Gemeente 1-6-2016

b Ontwerpen van de startwijk Midden-Voorburg SD

i Het controleren van de BAG bestanden per wijk 2

ii Het vervaardigen van de wijkkaart met de huidge inzamelvoorzieningen 6 SdH 1-9-2016

iii Het vervaardigen van de wijkkaart met het ontwerp inzamelvoorzieningen Omgekeerd Inzamelen 18 6-9-2016

4 Aanbesteden van het Uitzetten, Omwisselen, Bechippen en Bestickeren van miniconatiers

a Het organiseren van opslag en voorrraad SD 2 inkoop 1-7-2016

b Het voorbereiden en laten vaststellen van een projectplan CB 3 MT-Avalex 23-2-2016

c Het uitvoeren van de aanbesteding 1-10-2016

i Inkoop CH 32

ii Projectmanager GoG CB 16

iii Adviseur Afvalbeheer AR 16

iv Teamleider Technisch Beheer SD 16

v Teamleider Uitvoering J 16

vi ICT DM 16

5 Verdere voorbereidingen treffen

a Klant tevredenheid onderzoek MC 4 1-10-2016

b Sorteeranalyse SdH 10 1-10-2016

c Voorbereiding monitoring en rapportage MA 10 1-10-2016

d 0-metingen startwijken SdH 5 15-11-2016

e ICT knelpunten oplosen DM 20 1-10-2016

6 Opstartfase GoG 1-10-2016

a Opstarten communicateitraject GoG

i Het voorbereiden en uitvoeren van de campagne Grip op Grondstoffen MW/SH 18 gemeente 1-10-2016

ii Het maken en vastleggen van afspraken met belangengroepen in de verschillende gemeenten CB 12 gemeente 1-10-2016

b Het laten vaststellen van de locaties van de inzamelvoorzieningen in 9 startwijken

i Het aanpassen van het ontwerp n.a.v. de gemeentelijke toetsing SB 2 15-11-2016

ii Het organiseren en uitvoeren van bewonersconsultatie-avonden CB 6 15-11-2016

iii Het aanpassen van het conceptvoorstel n.a.v. bewonersconsultatie SB 3 1-12-2016

iv Het afhandelen van de schriftelijke zienswijzen CB 6 gemeenten 1-1-2017

v Het aanbieden van het definitieve voorstel inzamelvoorziening t.b.v. vaststelling gemeenten SB 0 gemeente 1-1-2017

7 Start Quick Winfase CB 0 gemeente 1-11-2017

Werkpakketten GoG Leidschendam-Voorburg

Invullen Randvoorwaarden
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Bijlage 1. 
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Op weg naar  
100 kg restafval 
per inwoner per 

jaar in 2020! 


