
Afvalstoffenheffing gemeente Tholen in relatie tot de gemeente Steenbergen 

 

In de oordeelsvormende raadsvergadering van 8 februari jongstleden is gevraagd waarom de tarieven 

afvalstoffenheffing in de gemeente Tholen zoveel lager zijn dan de tarieven van de gemeente 

Steenbergen. 

 

Hieronder worden aspecten benoemd die hiertoe van invloed kunnen zijn: 

 Samenwerking ZRD (Zeeuwse Reinigingsdiensten) en OLAZ (Openbaar Lichaam 

Afvalstoffenverwijdering Zeeland).  

De ZRD zorgt voor een efficiënte en dus een zo goedkoop mogelijke afvalinzameling voor 

Zeeuwse gemeenten (zonder commerciële insteek).  

OLAZ  behartigt de belangen van alle Zeeuwse gemeenten en zorgt hierbij o.a. voor  

- de verwerkingscontracten van alle afvalstromen, ook voor alle milieustraten in Zeeland; 

- gezamenlijke communicatie, bijvoorbeeld bij beleidswijzigingen. 

De inwoners van Zeeland betalen allemaal hetzelfde tarief voor het deel verwerking 

afvalstromen milieustraat.  Deze verwerkingskosten worden als het ware op één hoop gegooid 

en verdeeld over alle huishoudens en verdisconteerd in de afvalstoffenheffing.  

Inwoners kunnen op alle milieustraten in Zeeland terecht. 

 

 Inzamelvoorzieningen 

In de gemeente Tholen dient nog geïnvesteerd te worden in het vervangen van gedateerde 

inzamelvoorzieningen, zoals bijvoorbeeld aanschaf van ondergrondse containers, 

toegangscontrolesystemen, afvalpassen. Dit geldt tevens voor de voorzieningen op de 

milieustraat. 

 

 Beleid en investeringen 

Het hanteren van verschillend beleid, de staat van de inzamelvoorzieningen, reeds gedane 

investeringen etc.  is zeker van invloed op de tarieven afvalstoffenheffing. In de gemeente 

Steenbergen zijn de inzamelvoorzieningen grotendeels op orde. Hierin is immers de laatste 

jaren flink geïnvesteerd. Daarnaast is er nog steeds sprake van een zeer coulant beleid. 

 

 Kostendekking Afvalstoffenheffing 

Niet altijd worden dezelfde componenten toegerekend aan het tarief afvalstoffenheffing. 

Voorbeeld: In de gemeente Tholen valt het legen van de afvalbakken (vuilnisbakken)  in de 

wijken en daarbij de verwerkingskosten binnen de kostenpost ‘’wegen”. Deze kosten worden 

dus niet verrekend in het tarief afvalstoffenheffing. In de gemeente Steenbergen is dit wel het 

geval. 

 

 

Wij hopen u enigszins inzicht te hebben gegeven in de mogelijke redenen waarom de tarieven in de 

gemeente Tholen lager liggen dan in de gemeente Steenbergen. 


