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Aan de Raad, 
Inleiding 
Via deze mededeling stellen wij uw raad op de hoogte van de resultaten van de container 
omwisselingactie die vanaf 2011 heeft plaatsgevonden, genaamd 'uitbreiding keuzemogelijkheid 
minicontainers'. 

Achtergrond 
Het doel van de container omwisselingactie was om de burgers te motiveren het afval nog beter te 
scheiden en de burgers die het afval goed scheiden te 'belonen' doordat zij een lagere afvalstoffenheffing 
konden betalen. Het op dat moment van toepassing zijnde beleid bood daartoe geen mogelijkheid. Mede 
door de invoering van de gescheiden inzameling van het kunststof verpakkingsafval bleek een 240 liter 
minicontainer zelfs bij veel meerpersoonshuishoudens te groot. Daardoor ontvingen wij regelmatig 
verzoeken van burgers om de keuzemogelijkheid voor de minicontainers uit te breiden. 

Begin januari 2011 is de actie uitgezet bij alle huishoudens. Hierop werd massaal gereageerd. Nadat uw 
raad de benodigde middelen beschikbaar had gesteld zijn 4050 containers aangeschaft om de 
containerwisselingen mogelijk te maken. De containerwisselingen ten behoeve van ruim 2700 
huishoudens hebben in 2011 gefaseerd plaatsgevonden. 

Overwegingen 
Gezien het aantal aanmeldingen voor 140 liter containers kunnen we in dat opzicht al spreken van een 
succes. Onderzocht is of het gestelde doel is bereikt. 

Aantal containeromwisselingen 
In onderstaande tabel zijn de containerwisselingen weergegeven naar de desbetreffende inhoud. 
Dit is inclusief de nieuwbouwpanden. 

Volume container Aantal omwisselingen 2011 Aantal omwisselingen 2012 
RST 1401 2064 162 
GFT 140I 2335 164 
RST 240 I 113 102 
GFT 240 I 73 44 
Bron: containermanagementsysteem 

Te vredenheid burgers 



Burgers waarderen het dat ze nu zelf het containerpakket kunnen samenstellen. Dat is gebleken uit de 
vele reacties tot nu toe. Wordt het afval goed gescheiden dan is een kleine restafval container voldoende. 
Om de burgers extra te stimuleren is hiermee in de tariefstelling van de restafvalcontainer rekening 
gehouden. Het tarief voor een kleine restafvalcontainer is C 62,-- lager dan voor een grote 
restafvalcontainer. 

Reacties op omwisselingkosten 
Pakket 3, GFT 240 liter en restafval 140 liter wordt gezien als het ideaalpakket. Voor wisselingen naar 
andere volumes wordt, na de gratis omwisselingactie, C 2 5 , - in rekening gebracht. Deze kosten hebben 
geen invloed op de keuze voor het gewenste pakket. 

Inzamelresultaten afval 
Er is gekeken naar de hoeveelheid huishoudelijk afval dat de burgers voor en na de omwisselingactie 
hebben aangeboden. Daarbij zijn tevens de recyclebare fracties meegenomen. In onderstaande tabel 
kunt u zien wat het resultaat hiervan tot nu toe is geweest. 

Resultaten in tonnen 2010 2011 2012 

Restafval via minicontainers 
(h-a-h) 

5.072 4.889 4.935 

Restafval via milieustraat 
(brandbaar+onbrandbaar) 

1.620 1.510 1.322 

Restafval totaal 
(h-a-h * milieustraat) 

6.692 6.399 6.257 

Gft via minicontainer 
(h-a-h) 

3.106 3.185 3.084 

Groenafval via milieustraat 712 626 693 

Gft totaal 
(h-a-h * milieustraat) 

3.818 3.811 3.777 

Kunststof verpakkingsafval 146 172 179 

Glas 553 552 551 

Oud papier en karton 1.472 1.454 1.379 

Textiel 118 121 119 

Wit- en bruingoed 173 165 167 

Aantal huishoudens* 9885 10.009 10.012 

'aantal woningen per 31/12 

Aanbod via minicontainers 
In 2011, het jaar van de uitbreiding keuzemogelijkheid, is er ten opzichte van 2010 minder restafval via de 
minicontainers aangeboden, en meer gft afval. In 2012 daarentegen is het aanbod van het restafval via de 
minicontainers weer toegenomen, en het gft via de containers afgenomen. 
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Aanbod op milieustraat 
Deze gegevens zijn tevens meegenomen in het onderzoek omdat burgers eventueel het rest- en gft afval 
ook naar de milieustraat kunnen brengen. In 2011 is minder groenafval en restafval op de milieustraat 
aangeboden dan in 2010. In 2012 heeft deze tendens zich voortgezet voor het restafval. Omdat het 
restafval op de milieustraat voor een groot deel uit grofvuil bestaat kan de recessie hierbij een rol spelen. 
De hoeveelheid gft afval is hier in 2012 weer toegenomen. 

Recyclebare fracties 
Het aanbod van textiel, glas, wit- en bruingoed is nagenoeg gelijk gebleven. De inzameling van het oud 
papier is gedaald en het kunststof verpakkingsafval is gestegen. 
Qua volume heeft de fractie kunststof verpakkingsafval in het restafval het grootste aandeel onder de 
recyclebare fracties. Positief is dat de gescheiden inzameling hiervan nog steeds een stijgende lijn laat 
zien. 

Samengevat 
Het gestelde doel, minder restafval, een betere afvalscheiding en een lagere afvalstoffenheffing voor de 
burgers die het afval beter scheiden is voor een groot deel gehaald. 
We kunnen concluderen dat in 2011 de meeste winst is behaald. De inzameling van het kunststof 
verpakkingsafval had hierin een groot aandeel. Veel burgers waren immers al enige tijd bezig met het 
scheiden van het kunststof verpakkingsafval vóór de omwisselingactie. Hierdoor konden zij kleinere 
containers nemen en minder afvalstoffenheffing gaan betalen. De tendens van minder restafval in de 
minicontainers heeft zich niet in 2012 voortgezet. Op de milieustraat is wel minder restafval aangeboden. 
Van de recyclebare fracties laat de inzameling van het kunststof verpakkingsafval nog steeds een 
stijgende lijn zien. 

Middelen 

Afvalstoffenheffing 
De volgende tarieven worden (werden) per huishouden gehanteerd: 

Pakket 2010 2011 2012 2013 
1; 2x 240I C 332 6 326 6 311 6 317 
2: 2x 1401 C 249 6 245 6 234 6 237 
3: 1xgft 240I * nvt 6 262 6 250 6 255 
1x rest 1401 
4: 1xgft 1401 * nvt 6 309 6 295 6 299 
1x rest 240 I. 

Hieronder staat vermeld hoeveel afvalstoffenheffing daadwerkelijk is ontvangen: 

2010 2011 2012 
Afvalstoffenheffing 6 2.985.000 6 2.793.400 6 2.676.800 
Aantal 
huishoudens/woningaansluitingen* 

9.885 10.009 10.012 

Gemiddeld per huishouden 6 302 6 279 6 267 
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De volgende factoren waren, buiten de reguliere kosten, van invloed op de hoogte van de 
afva Istoffen heff i ng: 

Opbrengsten 
Hogere opbrengst kunststof verpakkingsafval 
Lagere verwerkingstarieven gft afval 
Betaalde vorm puininzameling 
Betaalde vorm grofvuil inzameling. 

Kosten 
De aanschaf van 140 liter minicontainers 
De kosten voor het uitvoeren van de omwisselingactie 
Verschuiving van de tarieven aansluitingen verzamelcontainers 
De huishoudens die zijn aangesloten op de verzamelcontainers worden sinds de container 
omwisselingactie aangeslagen voor het minimale tarief, dit is vergelijkbaar met 2 kleine 
containers 
Lagere opbrengst door leegstand woningen 
Lagere opbrengst door minder nieuwbouw. 

Communicatie/Aanpak 

Optimalisatie van afvalscheiding en reductie van het restafval blijft de aandacht houden en is een 
continue proces. Er zijn diverse middelen c.q. mogelijkheden die hiertoe kunnen leiden. Het is van belang 
om deze mogelijkheden steeds te blijven (her) overwegen. 

In het afgelopen jaar zijn in diverse kernen sorteeranalyses gehouden en ook het komend jaar worden 
deze in alle kernen weer uitgevoerd. Hierbij wordt een goed beeld verkregen op welke fracties er extra 
moet worden ingezet. 

De voorzieningen en het afvalaanbod wordt nauwlettend in de gaten gehouden en waarnodig bijgestuurd. 
Voorlichting en communicatie richting de burgers, voor alle leeftijdsgroepen, heeft de continue aandacht. 
Dit jaar zullen wij met initiatieven komen om de inzameling van het oud papier te verbeteren. 

In de regionale afvalvisie 'Duurzaam West-Brabant' wordt het doel gesteld om in 2030 'afvalloos' te zijn. 
Gemeenten zijn vrij om dit naar eigen wens in te zetten. Ook in onze gemeente valt er in dat opzicht nog 
een flinke slag te slaan. 

Afsluiting 
Wij gaan ervan uit u met deze evaluatie 'uitbreiding keuzemogelijkheid minicontainers' voldoende op de 
hoogte te hebben gebracht. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burgemeester, 

drs. S.C.C.M. Bolten r. J.M.W.H. Leloux 
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