
 
Disclaimer: 
Dit advies is bedoeld voor intern gebruik. Het bevat een persoonlijke beleidsopvatting als bedoeld in artikel 11 van de Wet 
openbaarheid van bestuur (Wob). Op grond van artikel 11 van de Wob wordt uit documenten, opgesteld ten behoeve van intern 
beraad, geen informatie verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen. Dit advies wordt daarom in principe 
niet aan derden verstrekt. Neem voor meer informatie contact op met de steller.      

 

 

 
 
 

 
Aan:         de gemeente Steenbergen, t.a.v. Carien Free 
Van:         Inkoopbureau West-Brabant 
Datum:    17-2-2023 
Betreft:    Advies toekomst afvalinzameling gemeente Steenbergen 
 

 
1. Vraagstelling 
De gemeente Steenbergen heeft een onafhankelijk bureau een onderzoek laten uitvoeren naar de 
mogelijke manieren van afvalinzameling. Hierbij wordt zowel de variant waarbij de opdracht middels 
een aanbesteding in de markt wordt gezet als de variant waarbij de gemeenten aansluit bij de 
samenwerking van Saver onderzocht. De gemeente heeft gevraagd wat de visie van het 
Inkoopbureau West-Brabant (hierna, Inkoopbureau) is op deze twee varianten en welke trends het 
Inkoopbureau ziet bij andere gemeenten op gebied van afval.  
 
2. Inkooptechnische en juridische aspecten 
Het inkoopbureau ziet steeds meer gemeenten aansluiten bij een gemeenschappelijke regeling,  
alleen recht verlenen aan een andere gemeentelijke afvalservice of met een gemeentelijke 
afvalservice een horizontale samenwerking aangaan. Hierdoor heeft het Inkoopbureau geen recente 
aanbestedingen begeleid. Bij de aanbestedingen die het Inkoopbureau minder recent heeft begeleid 
is een behoorlijke prijsstijging. De markt op gebied van afvalinzameling is momenteel erg krap. 
Hierdoor zijn er vaak maar 1 of 2 inschrijvingen waardoor moeilijk gecontroleerd kan worden of dit 
marktconforme tarieven zijn.  
 
Door deze ontwikkelingen vindt het Inkoopbureau het zinvol dat de gemeente Steenbergen een 
onafhankelijk bureau een onderzoek uit laat voeren naar de ontwikkelingen in de markt inclusief 
alternatieve opties om het afval in te zamelen. Op deze manier kan bekeken worden welke vorm het 
beste past bij het beleid van de gemeente. Door veranderde wet- en regelgeving en 
marktontwikkelingen kan niet voorkomen worden dat de tarieven gaan stijgen. Echter kan de 
uitkomst van het onderzoek mogelijk bijdragen aan een resultaat waarbij de stijging zoveel mogelijk 
beperkt blijft en continuïteit in toekomst geborgd is.  
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