
 

 

 
 
 
Aan het college van B&W van de Gemeente Vlissingen  
Vlissingen 11 januari 2023 
 
Onderwerp: Artikel 34 vragen n.a.v. luiers en incontinentiemateriaal 
 
N.a.v. ongeveer 5 tot 8% van het huishoudelijk restafval bestaat uit luiers en 
incontinentiemateriaal. Tevens kunnen luiers en incontinentiemateriaal gebruikt worden om 
eventueel plastic te maken.  
 
Geachte college,  
 
1. Hoe is het huidige afvalbeleid rondom wegwerpluiers en incontinentiemateriaal te verenigen met 

de doelstellingen van de circulaire economie (50% minder grondstoffen in 2030 en een volledig 
circulaire economie in 2050)? 
 

2. Met oog op de nieuwe milieustraat, ziet het college mogelijkheden om luiers en 
incontinentiemateriaal hier in te zamelen? Zo nee, waarom niet? Of ziet het college alternatieve 
inzamel methodes? 

 
3. Heeft het college al contact opgenomen met Luierrecycling Nederland, die gemeenten helpt om 

de inzameling van luiers en incontinentiemateriaal in samenwerking met kinderdagverblijven, 
zorginstellingen en inwoners mogelijk te maken? Wat zijn de conclusies en de uitwerkingen? Zo 
niet, wilt u dat vooralsnog gaan doen? 

 
Wasbare luiers kunnen een grote hulp bieden bij het verkleinen van de hoeveelheid restafval en 
tevens in de kosten voor inwoners.  
 
4. Is het college bekend met de proef van herbruikbare luiers in andere gemeenten (zie gemeente 

Lansingerland of Herenveen)? 
Proef: Aantal mensen in de gemeente krijgen een pakketje met wasbare luiers waaruit is 
gebleken, tijdens een proefperiode van 100 dagen met 50 gezinnen, dat i.p.v. 313 
wegwerpluiers per dag, nu 130 wegwerpluiers werden gebruikt.) 
 

5. Staat het college ervoor open om een soortgelijke proef uit te voeren? Zo nee, waarom niet? Zo 
ja, wilt u de gemeenteraad informeren over de uitvoering, voortgang en resultaten? 

 
6. Is het college bekend met de subsidieregeling voor wasbare luiers die wordt gegeven in andere 

gemeenten? 
Subsidieregeling: In de gemeente Aalten werd een subsidieregeling ingevoerd voor wasbare 
luiers. Inwoners krijgen bij de geboorteaangifte een waardebon van 50 euro, bedoeld voor een 
proefpakket. Inwoners die al wasbare luiers hebben aangeschaft, kunnen een deel van de 
kosten terugkrijgen.  
Staat het college open voor een onderzoek naar dergelijke mogelijkheden? Zo nee, waarom 
niet? 

 
Met vriendelijke groet,  
 
Fractie GroenLinks 


