
Milieustraat Lisse  
AanbiedvoorwaardenTegen betaling

Omschrijving Aanlevercondities

Grof restafval (dat deel van het grof huishoudelijk 
afval dat overblijft na scheiden van de 
deelstromen) 

Gebundeld of ongebundeld tegen betaling

Klein gevaarlijk afval (KGA) afkomstig van 
bedrijven. Het betreft alle afvalstoffen die op 
basis van de Europese lijst afvalstoffenlijst als 
gevaarlijk worden aangemerkt

In afgesloten verpakking en bij voorkeur in 
oorspronkelijke verpakking; bij gebruik van 
andere verpakkingen moet de inhoud (stof) 
op de verpakking worden vermeld

Niet geaccepteerd worden

Omschrijving Aanleveren bij

Bedrijfsafval, met uitzondering van KGA (tegen 
betaling) en AEEA afkomstig van particuliere 
huishoudens

Particuliere inzamelaar

Gemengd bouw- en sloopafval (BSA): afval 
dat ongescheiden met andere afvalstromen, 
zoals vlakglas, hout en metaal vrijkomt bij 
bouwen, slopen of verbouwen door particuliere 
huishoudens

Particuliere inzamelaar

Huishoudelijk restafval: dat deel van het 
huishoudelijk afval dat overblijft na het scheiden 
van alle waardevolle afvalstromen die in Lisse 
gescheiden worden ingezameld en dat past in 
een vuilniszak of minicontainer van 180 liter

Ondergrondse container voor restafval; 
minicontainer voor restafval. Dit restafval 
mag niet naar de milieustraat

Landbouwfolie Particuliere inzamelaar

Meststoffen Particuliere inzamelaar

Plastic verpakkingen, metalen verpakkingen (blik) 
en drinkpakken

Ondergrondse container voor PMD

Schone dan wel vervuilde grond uit particuliere 
tuinen

Particuliere inzamelaar
Vanaf 1 januari 2017 gelden er 
nieuwe aanbiedregels voor uw 
afval op de milieustraat Lisse.  
In deze folder leest u alles wat u 
hierover moet weten.
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Openingstijden maandag tot en met zaterdag van 8:00 uur tot 12:00 uur.



Vanaf 1 januari 2017 gelden er nieuwe aanbiedvoorwaarden voor uw afval op de milieustraat 
Lisse. In deze folder leest u alles wat u hierover moet weten.

Gemeente Lisse wil samen met haar inwoners alle waardevolle afvalsoorten gesorteerd inzamelen, 
recyclen tot nieuwe grondstoffen en vervolgens terugbrengen in de kringloop. Het restafval kan dan 
tot het meest minimale worden teruggebracht. Dit betekent dat belangrijke grondstoffen beschikbaar 
blijven voor hergebruik én dat er zo min mogelijk afval verbrand hoeft te worden. Het verbranden van 
afval is een dure methode en ook slecht voor het milieu vanwege de CO2-uitstoot. 

Om de waardevolle afvalsoorten zo goed mogelijk te sorteren en het restafval terug te brengen, kent 
gemeente Lisse vanaf 1 januari 2017 diftar. Diftar staat voor geDIFferentieerd TARief en betekent dat 
u apart betaalt voor het restafval dat u aanbiedt (in een zak in de ondergrondse container of in de 
minicontainer als u in het buitengebied woont).

Met de komst van diftar wijzigen ook de regels voor het aanbieden van afval op de milieustraat. 

Hoe biedt u uw afval aan op de milieustraat?
• U rijdt met uw auto tot aan de slagboom.
• Een medewerker van Meerlanden ontvangt u.
•  U toont uw afvalpas en geeft aan welke afvalstoffen u wilt wegbrengen.
•  Bij een betaalde afvalstroom schat de medewerker de hoeveelheid in en u betaalt per pin.
• De medewerker opent de slagboom; u kunt de milieustraat oprijden.
•  Op de milieustraat zijn medewerkers aanwezig die u de juiste containers kunnen aanwijzen.
•  Bij het lossen van afval parkeert u uw auto op een veilige plek en zet u de motor uit. Kinderen 

onder de 12 jaar mogen voor hun eigen veiligheid niet uit de auto.
•  Als u klaar bent met het lossen van het afval verlaat u de milieustraat via de tweede slagboom die 

automatisch opengaat.
 
U mag de milieustraat niet op als u afval bij u heeft dat niet op de milieustraat aangeboden mag 
worden of als uw voertuig er niet op past. 

Gaat u uw huis opruimen en wilt u uw afgedankte spullen naar de milieustraat brengen? Dan kunt 
u het beste hiervoor een afspraak maken zodat er voldoende tijd is om het afval gescheiden aan te 
bieden. 

 

  Milieustraat Lisse heeft  
nieuwe aanbiedvoorwaarden

  Acceptatielijst milieustraat 
Lisse

Gratis

Omschrijving Aanlevercondities

Afgedankte elektrische en elektronische 
apparatuur (wit- en bruingoed)

Onverpakt en leeg

Asbest en asbesthoudend materiaal Dubbel luchtdicht verpakt in speciaal 
asbestfolie met een dikte van minimaal 
0,2 mm voorzien van asbestlogo. De 
maximale hoeveelheid is 35 m2 (gelijk aan de 
hoeveelheid die wettelijk door een particulier 
gesloopt mag worden)

Banden van personenvoertuigen zonder velg Maximaal 4 stuks per bezoek

Dakafval, dakleer en dakgrind Gebundeld of ongebundeld

Ferro en non-ferro metalen Gebundeld of ongebundeld

Frituurvet In afgesloten verpakking en bij voorkeur in 
oorspronkelijke verpakking

Gratis

Omschrijving Aanlevercondities

Gasflessen, brandblussers en overige 
drukhouders

Compleet (als in één stuk)

Gemengd steenachtig materiaal (puin), harde 
steenachtige materialen, zoals puin, dakgrind, 
dakpannen, etc.

Onverpakt, zonder grond of grind, maximaal 
0,5 m3 

Gips, gipskartonplaten of gipsblokken Onverpakt

Harde kunststoffen: plastic gebruiksvoorwerpen 
en bouwmaterialen zoals elektra- en 
waterafvoerbuizen, plastic bakken en kratten, 
emmers, tuinmeubelen en plastic speelgoed 

Gebundeld of ongebundeld

Houtafval dat is geïmpregneerd, behandeld met 
carboleum of teer behandeld, bielzen en hout 
voorzien van metalen delen (Hout C-kwaliteit)

Gebundeld of ongebundeld

Huishoudelijk oud papier en karton Gebundeld of ongebundeld

Klein chemisch afval afkomstig van particuliere 
huishoudens, zoals opgenomen op de KCA-lijst 
(www.milieucentraal.nl)

In afgesloten verpakking en bij voorkeur in 
oorspronkelijke verpakking; bij gebruik van 
andere verpakkingen dient de inhoud (stof)  
op de verpakking vermeld te worden

Kleding, schoeisel en overig textiel, afkomstig 
van particuliere huishoudens

Ondergrondse container voor textiel

Matrassen

Onbehandeld of gelakt houtafval (Hout A en 
B-kwaliteit)

Gebundeld of ongebundeld

Piepschuim: geëxpandeerd polystyreen, 
meestal gebruikt als verpakkingsmateriaal van 
bijvoorbeeld elektronica

Gebundeld of ongebundeld

Tuinafval: organisch afval dat vrijkomt bij de 
aanleg, onderhoud en/of verwijdering van groen 
(zoals takken en stronken) en die te groot zijn 
om aan te bieden in de minicontainer voor GFT

Gebundeld of ongebundeld

Vlakglas: ramen, spiegels etc. Gebundeld of ongebundeld

Let op: Voor sommige afvalsoorten moet u betalen 
en/of gelden speciale aanbiedregels. Niet alle 
afvalsoorten kunt u naar de milieustraat brengen.


