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Vragen: 

 
De VVD Noordoostpolder ziet dat afvalscheiding loont. De inwoners van de Noordoostpolder hebben 
steeds minder restafval en scheiden steeds beter het afval.  Echter sinds de wijziging van het 
afvalbeleid per 1 januari 2022 is het voor onze inwoners niet meer mogelijk om hun luierafval in de 
groene container aan te bieden. Dit moet nu bij het restafval, met alle (geur)problemen van dien.  
 
Hierdoor zijn onze inwoners nu genoodzaakt hun restafvalcontainer elke maand bij de weg te zetten, 
wat extra lasten met zich meebrengt. Het alternatief is dat onze inwoners de luiers kunnen 
wegbrengen naar de milieustraat in Emmeloord, echter kan dit alleen tijdens openingstijden. Dit 
betekend dat je vanuit alle dorpen en wijken naar Emmeloord moet rijden om de luiers weg te 
brengen. Voor heel veel inwoners is dit niet een gewenste oplossing. En dit staat nog los van de 
inwoners die “luierschaamte” hebben. 
 
De wethouder Simonse heeft aangegeven dat het wegbrengen van luierafval “een steen is die je 
achter je fiets hebt hangen. Je hoort hem voortdurend rammelen en werkt tegen”. 
 
Wij zouden dan graag ook zien of die steen achter de fiets kan verdwijnen en er voor de inwoners van 
de Noordoostpolder een passende oplossing kan komen. 
 
Onze vragen zijn:  
 

1. Zijn er bij het college vanuit de Noordoostpolder klachten bekend dat het scheiden van 
luierafval als lastig wordt ervaart? 

Antwoord: 
Ja. Meerdere bewoners en bewonersorganisaties hebben dit richting de gemeente 
aangegeven. Doordat luierafval per 1-1-2022 niet meer bij het GFT mag en men dit 
sindsdien als restafval moet afgeven, ziet een groep bewoners zich genoodzaakt meer 
en vaker restafval aan te bieden. Men verwacht hierdoor hogere kosten en geuroverlast 
in warmere periodes. 

2. Is de wethouder het met de VVD Noordoostpolder eens dat voor dit probleem op zeer korte 
termijn een oplossing moet komen? 

Antwoord: 
Ja. 

3. Is het college in overleg met HVC om te bekijken of het mogelijk is om spoedig op meerdere 
plekken in de Noordoostpolder locaties te creëren waarin inwoners hun luierafval kunnen 
deponeren?  



Antwoord: 
Ja 

4. Zo ja, wat is de stand van zaken? 

Antwoord: 
Het college heeft in december 2021 besloten om per 1-1-2022 op de milieustraat in 
Emmeloord de mogelijkheid te bieden om luierafval gescheiden en kosteloos af te 
geven. Tevens is besloten om - in afstemming met HVC - nader te bezien of er 
gedurende 2022 op meer locaties hiertoe de mogelijkheid geboden zal worden. 
Vooruitlopend daarop is HVC verzocht om alvast vijf verzamelcontainers te bestellen.  
 
Op 1 maart j.l. heeft het college – mede naar aanleiding van signalen van bewoners en 
bewonersorganisaties – ingestemd met een voorstel om een pilot te starten voor twee 
jaar met gescheiden inzameling van luierafval. In het kader van de pilot zullen in maart 
vijf extra inzamelpunten gerealiseerd worden in de dorpen. Rond juli 2022 zullen nog 10 
extra inzamelpunten gerealiseerd worden. HVC is verzocht om daartoe de benodigde 
extra verzamelcontainers te bestellen / leveren. De verwachte levertijd voor containers 
is ca 14 weken.  
 
In totaal zullen in het kader van de pilot 15 inzamelpunten voor luierafval gerealiseerd 
worden: 1 in elke dorpskern en 5 verspreid over Emmeloord.  
Bewoners zullen op verzoek met een milieupas (en op termijn via de HVC-app / mobiele 
telefoon) toegang krijgen tot de containers 
 

5. Zo nee, is het college voornemens om dit overleg op te starten en te zoeken naar een 
passende oplossing. 

n.v.t. 
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