
KOSTENOVERZICHT OPENBARE PAPIERCONTAINERS IN WIJKEN

Locaties:
De Heen Dorpsweg 1

Dinteloord Dorus Rijkersstraat 1

Prinses Irenestraat 1

Wipmolen 1

Zuideinde 1

Kruisland Molenstraat 1

Nieuw-Vossemeer Nieuw-Vossemeersedijk 1

Simon Luymesstraat 1

Steenbergen Burgemeester van Loonstraat (LIDL) 1

Havenpad (AH) 1

Nieuwstad (ALDI) 1

Noorddonk 1

Oudlandsestraat 1

Welberg Kapelaan Kockstraat 1

Kosten per 

container per jaar

Totale jaarlijkse  

kosten 14 

containers

Aanschafkosten

Papiercontainer 4600 liter type Bauer ご 1.795,00
afsluitkleppen ご 39,00
Totaal per container ご 1.834,00
Afschrijvingstermijn 10 jaar ご 183,40
Kapitaallasten 4,45799% (over ご 1.834,00) ご 81,76
Totaal ご 265,16 ご 3.712,24

Tarief per lediging ご 52,50
Ledigingfrequentie 26x per jaar ご 1.365,00 ご 19.110,00
Totale aanschaf- en ledigingskosten per jaar (10 jaar) ご 1.630,16 ご 22.822,24

Baten 

Indien in alle kernen papiercontainers worden geplaatst in de wijken, tegelijk met de inzameling van de verenigingen,

is het niet in te schatten hoeveel papier er naar de openbare papiercontainers wordt  gebracht en hoeveel er bij 

de verenigingen terecht komt.

De Heen

Voetbalvereniging Val Aan uit  De Heen heeft aangegeven per 1 januari 2014 te stoppen met de papierinzameling.

Deze vereniging heeft tot op heden de papierinzameling verzorgd middels een brengvoorziening aan de Heensedijk,

met een frequentie van 1x per maand.

Omdat in De Heen in 2014 geen papiervoorziening meer is zou ervoor gekozen kunnen worden om, naast de pilot 

met de papiercontainer aan huis in de kernen Steenbergen-Zuid en Nieuw-Vossemeer,

in de kern De Heen 1 openbare bovengrondse papiercontainer te plaatsen.

Hierbij is een goede vergelijking mogelijk tussen de papieropbrengst van VV Val Aan 

en de opbrengst van de openbare container.

Gegevens VV Val Aan:
Papieropbrengst VV Val Aan in 2012: 21.460 kg

Financiële opbrengst ご 643,80

Kosten /baten per jaar Kosten Baten Totale kosten 

Openbare container in De Heen:

Aanschaf 1 containers 4600 ltr incl.lediging 1x per 2 wkn ご 1.630,16 ご 643,80 ご 986,36

Indien de pilot met de papiercontainers aan huis een succes is, en wordt besloten om elk huishouden te voorzien 

van een papiercontainer, kan deze openbare papiercontainer geplaatst worden bij hoogbouw.



Voor- en nadelen openbare containers

Voordelen Nadelen

1. Containers zijn altijd beschikbaar 1. Verenigingen hebben hier financieel nadeel van

2. Inzameling is niet afhankelijk van 2. Vandalismegevoelig*

inzamelende verenigingen 3. Reeds overal uitgebreide brenggelegenheden 

in de gemeente aanwezig waardoor extra papieropbrengst

minimaal zal zijn

4. Meer vervuiling bij papier

5. Geen handhaving mogelijk 

* De papierinzamelaar en de gemeente Bergen op Zoom raden het plaatsen van openbare papiercontainers af.

In deze gemeente hebben jaren geleden ook bovengrondse openbare containers gestaan.

Doordat de openbare containers regelmatig in brand werden gestoken zijn ze weer verwijderd en

is men daarna overgegaan naar een andere manier van papier inzamelen.


