
 
 
Amendement 

 
De raad van de gemeente Steenbergen in vergadering bijeen op 21 april 2016,  
 
behandelend het voorstel van het college van burgemeester en wethouders : Beleidsplan Van 

Afval Naar Grondstof 2016-2020 
 
 

overwegende dat het college voorstelt de invoering van het daarin gewijzigde 
afvalstoffenbeleidsplan tegelijk in alle kernen en het buitengebied van de gemeente 
Steenbergen in te voeren;  

 
mede overwegende:  
 
dat ondanks het feit dat een publiekscampagne zal worden opgestart, er nu en bij de 

invoering van de wijzigingen veel vragen zullen leven bij de inwoners van de gemeente 
Steenbergen en rekening moet worden gehouden met onverwachte effecten van de door te 
voeren wijzigingen; 

 
dat tijdens de behandeling van dit onderwerp in de oordeelsvormende vergadering niet alleen 
door een vertegenwoordiger van de bevolking zorgen zijn geuit, maar dat ook door leden van 

de raad is verzocht om voor dat invoering in de gehele gemeente plaats vindt eerst een pilot 
wenselijk is; 
 

dat het houden van een pilot goede resultaten oplevert zoals nog kort geleden is gebleken in 
de wijk Steenbergen-Zuid voorafgaand aan het invoeren van het ophalen van oud papier in 
de plaats van het tot dan toe geldend breng systeem; 

 
het houden van een pilot de wederzijdse communicatie tussen overheid en burgers versterkt 
waardoor in de overige delen van de gemeente Steenbergen met de ervaringen van zowel de 

gemeentelijke diensten als van de burgers rekening kan worden gehouden;  
 
het houden van een pilot  goede leereffecten oplevert en de soepele invoering van de 

gewijzigde afvalstoffeninzameling in de gemeente Steenbergen zal bevorderen  
 
de voordelen  van een pilot, mede gelet op de goede ervaringen in Steenbergen -Zuid met het 

papier ophalen, zwaarder wegen dan de argumenten om dat niet te doen zoals vermeld in de 
memo van het college d.d. 14 april 2016;  
 

besluit  als punt 8 aan het voorgestelde raadsbesluit toe te voegen:  
 
8. invoering zal plaats vinden nadat in een van de kernen van de gemeente Steenbergen en 

het daarbij gelegen buitengebied ten minste gedurende de periode van één jaar een pilot te 
houden waarvan de effecten na een half jaar en na een jaar aan de raad worden voorgelegd 
en de raad daartoe alsdan besluit.  

 
en gaat over tot de orde van de dag.  
 

Steenbergen, 21 april 2016.  
 
 

 
 
B.E.D.M. Suijkerbuijk 

  


