
gemeente Steenbergen 

 

Afvalstoffenbeleidsplan  

      2016-2020 



      

     

      

   Van harte welkom! 

 

 

 



Beeldvormende raadsvergadering  

3 september 2015 

19:30 - 19:35 uur 

Opening voorzitter Bart Suijkerbuijk (raadslid) 

• Welkomstwoord 

 - Input inwoners en deskundigen gewenst tbv 

     afvalstoffenbeleidsplan 2016-2020 

• Uitleg procedure 

 - beeldvormend (eenmaal)  

 - oordeelvormend (tweemaal) 

 - vaststelling beleidsplan (streven maart 2016) 

• Vragen? graag na de presentatie 

 



 

 
19:35 - 19:40 uur 

Wethouder Vincent van den Bosch 

• Introductie 

• Doel en aanleiding van de avond 

 - Vermindering hoeveelheid restafval 

 - Verbetering afvalscheiding 

 - Landelijke doelstellingen 

 - Afvalstoffenbeleidsplan 2016-2020 

• Aankondiging gespreksleider: Bas ter Stege 



19:40 – 19:45 uur  

 

Bas ter Stege -gespreksleider 
 

Toelichting programma- algemeen 

 

19:45-20:00u Introductie en toelichting De Jonge MilieuAdvies 

20:05-20:30u Introductie panel en interactie zaal 

20:30-21:00u Pauze met keuzemoment, kraampjes 

21:00-21:20u Uitslag en interactie over motivatie van gemaakt keuzes 

21:20-21:30u Afsluiting wethouder en voorzitter 

21:30u  Borrel 

 

 

 



Toelichting programma- per onderdeel 

door Bas ter Stege 



Huidige situatie en doelstellingen 

 

 

Jaar Hergebruik 

percentage 

Restafval 

Kg/inw 

Huidige 

situatie 

Steenbergen 2014 59% 249 kg 

Doelstellingen VANG 2015 65% 

Regio W-B 2017 150 kg 

VANG 2020 75% 100 kg 

VANG 2025   30 kg 

Regio W-B 2030 afvalloos 



• Waar staan we nu? 249 kg/inwoner restafval 

• Waar willen we naar toe?  

 Doelstelling 100 kg/inwoner restafval in 2020 + 

75% hergebruik 

• Hoe kunnen we dit realiseren? 

 - Presentatie De Jonge Milieu Advies  

   3 afvalscenario’s/keuze mogelijkheden 

 - Vragen/discussie aanwezigen met interactie 

   deskundigenpanel 

 



Keuzemoment afvalkraampjes 

- Kraam 1, 2 en 3 zijn ingericht als scenario 

(keuzemogelijkheid) 

- Kraam 4 voor overige afvalzaken 

- Verdeling evenredig per kraam 

- Rouleren om 10 minuten 

- Keuzebriefje in papiercontainer 

- Aandacht voor uitslag sorteeranalyses, zie 

restafvalcontainer 

 

 

 



Uitslag en interactie 

 

Motiveer waar de keuze op is gevallen 

In gesprek met de aanwezigen 



Afsluiting  

Wethouder Vincent van den Bosch 

- Wat heeft de avond opgeleverd? 

- Wat doen we met uw inbreng? 

 

Voorzitter Bart Suijkerbuijk 

- Hoe gaat het proces verder? 

- Wanneer neemt de raad besluit? 

- Hoe worden vragen/opmerkingen teruggekoppeld 



19:45 – 20:00 uur 

 

 

Presentatie Wilma Middel  

De Jonge Milieu Advies 
 

 

 

 



Waar bestaat ons restafval uit? 

• Jaarlijks sorteeranalyses door De Afvalspiegel 

uit minicontainers restafval 

• Uitslag 2014 op restafvalcontainer 

 - op basis van gewicht 

 - op basis van volume 

• Hoe krijgen we deze afvalstromen eruit? 



 

Scenario 1 GEEL: optimalisatie huidige 

situatie  

  

 

Drankkartons gaan bij het plastic 

Toegang milieustraat alleen met toegangspas 

 Nieuwe minicontainers 

voor gft- en restafval 

 Het aanbieden van 

restafval wordt 

geregistreerd (d.m.v. 

chip) 

 Het wegbrengen van gft- en 

restafval naar 

verzamelcontainers blijft gelijk  

 Het aanbieden van restafval 

wordt geregistreerd (d.m.v. 

pas) 



Scenario 1 GEEL: optimalisatie huidige 

situatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De dienstverlening t.o.v. huidige situatie stijgt iets door uitgezette 

minicontainer voor oud papier 

 

Huidige 

situatie 

Scenario 1 

GEEL 2017 

Doelstelling 

VANG 2020 

Restafval in kg / inwoner 249 211 100 

Gemiddelde 

afvalstoffenheffing per 

huishouden 

€ 286 € 257 n.v.t. 

% gescheiden door 

inwoners aangeleverd 

59% 64% 75% 



Scenario 2 GROEN: optimalisatie en 

tarief op restafval 
 

 

Inwoners hoogbouw brengen plastic en 

drankkartons naar verzamelcontainer 

Toegang milieustraat alleen met toegangspas, 

€ aanbieden restafval 

 Nieuwe minicontainers 

voor gft- en restafval 

 Het aanbieden van 

restafval wordt 

geregistreerd (d.m.v. 

chip) 

 € voor het aanbieden van 

restafval 

 Plastic en drankkartons 

via zak 1x per 2 wkn aan 

huis ingezameld 

 Het wegbrengen van gft- en 

restafval naar 

verzamelcontainers blijft gelijk. 

 Het aanbieden van restafval 

wordt geregistreerd (d.m.v. 

pas).  

 € voor het aanbieden van 

restafval. 



Scenario 2 GROEN: optimalisatie en 

tarief op restafval 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De dienstverlening t.o.v. huidige situatie en het gele scenario stijgt door 

uitgezette minicontainer voor oud papier en het aan huis inzamelen van 

plastic en drankkartons bij laagbouw 

 

Huidige 

situatie 

Scenario 2 

GROEN 2017 

Doelstelling 

VANG 2020 

Restafval in kg / inwoner 249 148 100 

Gemiddelde 

afvalstoffenheffing per 

huishouden 

€ 286 € 251 n.v.t. 

% gescheiden door 

inwoners aangeleverd 

59% 74% 75% 



Scenario 3 ORANJE: restafval wegbrengen 

(omgekeerd inzamelen), tarief restafval 

  

 

Inwoners hoogbouw brengen plastic en 

drankkartons naar verzamelcontainer 

Toegang milieustraat alleen met toegangspas, 

€ aanbieden restafval 

 Nieuwe minicontainer voor 

gft-afval en 

plastic/drankkartons 

 Het restafval wordt  

weggebracht naar 

verzamelcontainer 

 Het aanbieden van restafval 

wordt geregistreerd (d.m.v. 

pas) 

 € voor het aanbieden van 

restafval 

 Buitengebied krijgt 

minicontainer restafval 

(1x/4 wkn ingezameld) en 

uitwijkmogelijkheid naar 

verzamelcontainer 

 Het wegbrengen van gft- en 

restafval naar 

verzamelcontainers blijft gelijk 

 Het aanbieden van restafval 

wordt geregistreerd (d.m.v. 

pas) 

 € voor het aanbieden van 

restafval 

Alle inwoners brengen restafval 

naar verzamelcontainer 



Scenario 3 ORANJE: restafval wegbrengen 

(omgekeerd inzamelen), tarief restafval 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De dienstverlening ligt op zelfde niveau als Scenario 1 (geel) en hoger dan 

huidige situatie. Dat komt omdat restafval bij laagbouw niet meer aan huis 

wordt ingezameld, maar plastic en drankkartons wel d.m.v. een minicontainer 

 

Huidige 

situatie 

Scenario 3 

ORANJE 

2017 

Doelstelling 

VANG 2020 

Restafval in kg / inwoner 249 141 100 

Gemiddelde 

afvalstoffenheffing per 

huishouden 

€ 286 € 256 n.v.t. 

% gescheiden door 

inwoners aangeleverd 

59% 76% 75% 



De drie scenario’s samengevat 



Doorkijk gemiddelde afvalstoffenheffing 

tot 2023 



Conclusie 

• Scenario 1 (geel) haalt een verwacht hergebruikspercentage van 64% en 211 

kg restafval/inw (VANG respectievelijk 75% en 100 kg/inw in 2020) 

• Scenario 2 (groen) heeft beste dienstverlening, laagste ASH en haalt een 

verwacht hergebruikspercentage van ten minste 74%, 148 kg restafval/inw 

(VANG respectievelijk 75% en 100 kg/inw in 2020) 

• Scenario 3 (oranje) haalt het hoogste hergebruikspercentage van ten minste 

76% en 141 kg restafval/inw (VANG respectievelijk 75% en 100 kg/inw in 

2020) 

• De gemiddelde ASH voor alle drie de scenario’s ligt lager dan de huidige 

gemiddelde ASH 

• De gemiddelde ASH voor Scenario 2 en 3 stijgt in doorkijk tot 2023 harder 

dan Scenario 1. Dat komt door een daling in de vergoedingen voor kunststof 

verpakkingen en drankkartons. Van deze stromen worden juist in Scenario 2 

en 3 meer ingezameld (dus groter negatief effect). Scenario 2 behoudt in 

doorkijk laagste ASH 

 

 



 
20:00 – 20:05 uur 

 

Introductie deskundigen panel 
 

John van den Bemd  - SITA Nederland 

Cees Hoogerland  - SAVER 

Ton Daamen  - De Afvalspiegel 

 

 

Ieder vertelt in het kort wat de functie is en wat de 

relatie is met de gemeente. 

 

 

 

 

 



20:05-20:30 uur 

 

 

In gesprek met de aanwezigen 

 

 

 

 



20:30-21:00 uur 

 

Pauze met keuzemoment 

 
kraam 1 - Optimalisaties huidig systeem 

kraam 2 - Optimalisaties en tarief op   

        restafval 

kraam 3 - Omgekeerd inzamelen en tarief  

       op restafval 

 

kraam 4 …….. 

 

 



Overige afvalzaken 

Kraam 4 - handhaving 

   - optimalisatie milieuparkjes 

   - communicatie  

   - burgerparticipatie 

   - reiniging openbare ruimte 

   - milieustraat 

   - groot aandeel GF(T) in restafval,  

 ideeën om dit te verminderen? 

   



21:00 - 21:20 uur 

 

 

Uitslag en motivaties  

 
In gesprek met de zaal 

 

 

 

Afsluiting gespreksleider Bas ter Stege  

 

 

 



21:20 – 21:25 uur 

 

Afsluiting wethouder Vincent van den Bosch 

 

• Wat heeft de avond opgeleverd? 

• Wat doen we wel/niet met uw inbreng? 
 

 



21:20 – 21:25 uur 

 

Afsluiting avondvoorzitter Bart Suijkerbuijk 

 

• Hoe gaat het proces verder?  

• Wanneer neemt de raad besluiten en waarover? 

• Hoe koppelen we de overige vragen/opmerkingen 

aan u terug? Presentielijst ingevuld? 

• Dankwoord aanwezigen 



 21:30 uur  

 

 Informeel samenzijn in de foyer 


