
Beste gemeenteraadsleden, 

Wist u dat zo’n 8% van het huishoudelijk restafval van elke gemeente bestaat uit luiers (bron VANG 

huishoudelijk afval)? Per maand per kind levert het gebruik van wegwerpluiers 25 kilo restafval op (bron Milieu 

Centraal). Het weggooien van luiers heeft hiermee een enorme milieu-impact, en vormt een groot deel van de 

afvalkosten voor de gemeente. Daarnaast gaan er bij het gebruik van wegwerpluiers ook kostbare grondstoffen 

(zoals plastic en houtpulp) verloren. Dat kan anders! 

Wasbare luiers als oplossing 

Met deze brief roepen wij u op om het gebruik van wasbare luiers in uw gemeente te stimuleren. Het gebruik 

van wasbare luiers levert namelijk veel voordelen op. Allereerst een veel minder grote hoeveelheid restafval en 

bijbehorende reductie van de kosten voor de afvoer en verwerking van restafval. Het gebruik van wasbare 

luiers staat hoog op de R-ladder van circulariteit (Refuse en Reuse). Daarnaast zijn de ervaringen van ouders en 

kinderen die wasbare luiers gebruiken positief. Lees bijvoorbeeld over de ervaringen uit Raalte, Tholen en 

Breda. Tenslotte zijn wasbare luiers op de lange termijn ook zo’n €500 goedkoper per kind (bron Milieu 

Centraal). 

Wat gemeenten kunnen doen 

Als gemeenteraadslid kunt ervoor zorgen dat er meer wasbare luiers gebruikt gaan worden in uw gemeente en 

dat we met elkaar de duurzame en circulaire keuze makkelijker maken. Dit kan op vier manieren: 

- Zorgen dat de inwoners van uw gemeente goed geïnformeerd worden. U kunt inwoners bijvoorbeeld

informeren via de afvalkalender, website, nieuwsbrief, social media kanalen van de gemeente, bij

aangifte van de geboorte, etc.

- Beschikbaar stellen van startpakketten met wasbare luiers voor kersverse ouders, zodat ze direct

ervaring ermee opdoen.

- Koppel de aanschaf van wasbare luiers aan een bestaande duurzaamheidsregeling, of organiseer een

subsidie zoals in Aalten.

- Aanmoedigen van gebruik wasbare luiers door gastouders en kinderdagverblijven in uw gemeente,

bijvoorbeeld middels de Wasbaar Welkom sticker.

Vele gemeenten gingen u voor 

In de bijlage van deze mail vindt u een voorbeeld motie in Word format waarin deze vier manieren zijn 

uitgewerkt. We hopen u hiermee te inspireren om in uw gemeente het duurzame en circulaire voorbeeld te 

geven. U kunt de motie natuurlijk aanpassen naar uw eigen situatie en wensen. Uw collega’s uit de gemeente 

Hengelo, Raalte, Breda, Arnhem, Rheden, Haarlemmermeer, Lansingerland, Aalten, Heerenveen, Hoogeveen, 

Tholen en Barneveld gingen u voor. Is uw gemeente de volgende?  

Heeft u tot slot nog vragen aan ons of wilt u nader kennismaken? Via info@brancheverenigingwasbareluiers.nl 

is de branchevereniging te bereiken.  

Met wasbare groet, 

Marlous Van Hoorn-de-Beus  
Branchevereniging wasbare luiers 

Annie van de Pas 
Netwerkdirecteur Natuur en Milieufederaties 

Rob van Tilburg 
Directeur programma’s Natuur & Milieu 

Emmy van Daele 
Recycling Netwerk Benelux 
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Voorbeeldmotie: Meer wasbare luiers in <naam gemeente>, minder 

afval en minder kosten 

Constaterende dat: 
- 8-10% van het restafval bestaat uit wegwerpluiers; 

- Gemeenten als taak hebben de hoeveelheid restafval per inwoner te reduceren tot minder 

dan 100 kilo restafval per inwoner per jaar; 

- Elk kind dat luiers gebruikt jaarlijks 300 kilo luierafval produceert, zodat het 

reductiepotentieel enorm is; 

- Het gebruik van wegwerpluiers een substantiële milieu-impact heeft; 

- Het gebruik van wegwerpluiers veel grondstoffen vergt zoals plastic en houtpulp; 

- Wegwerpluiers niet doeltreffend gerecycled kunnen worden tot nieuwe wegwerpluiers; 

- Hergebruik, in de vorm van wasbare luiers, hoger staat op de R-ladder van circulariteit dan 

recycling; 

- De aanschaf van wasbare luiers voor veel gezinnen een (te) grote financiële drempel is. 

Overwegende dat: 
- Wasbare luiers een oplossing zijn voor bovengenoemde milieuproblemen; 

- Wasbare luiers bijdragen aan de reductiedoelstelling van het restafval tonnage; 

- Nog te weinig gezinnen in deze gemeente gebruik maken van wasbare luiers; 

- De gemeente de Rijksdoelstelling onderschrijft voor een circulaire economie in 2050 en 50% 

circulaire economie in 2030; 

- De duurzame en circulaire keuze van wasbare luiers makkelijker en bekender moet worden. 

Draagt het college op: 
- Het gebruik van wasbare luiers in <gemeente> te stimuleren. Dit te doen op de volgende 

manieren: 

 

(kies 1 of meerdere van de volgende opties) 

- *Te communiceren over wasbare luiers in bijvoorbeeld de afvalinformatiekrant, op de 

afvalpagina op de website van de gemeente, op de social media kanalen, tijdens aangifte van 

de geboorte, etc.; 

- *Een startpakket wasbare luiers beschikbaar te stellen voor ouders; 

- *De aanschaf van wasbare luiers koppelen aan een bestaande duurzaamheidsregeling of een 

nieuwe subsidie instellen om ouders te stimuleren om hun eerste wasbare luiers aan te 

schaffen; 

- *Samen met gastouders en kinderdagverblijven te zorgen dat er bij zoveel mogelijk 

gastouders en kinderdagverblijven in onze gemeente wasbare luiers gebruikt gaan worden; 

 

- Goede begeleiding te organiseren in de vorm van adviseurs voor (potentiële) gebruikers van 

wasbare luiers; 

- De financiële middelen hiervoor vrij te maken uit post/programma (vul hier zelf de juiste 

naam van het financiële potje in) 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

De wordversie van deze motie is hier te downloaden 

https://brancheverenigingwasbareluiers.nl/wp-content/uploads/2022/11/Voorbeeld-motie-stimuleren-wasbare-luiers.docx



