
 

 

Steenbergen, 5 juni 2014 
 
 
Geacht college, 
 
Uit de berichtgeving o.a. uit BN/DeStem en andere media aangaande de boete die 
gemeentes kunnen krijgen van Attero indien zij te weinig afval aanbieden, is ons ter ore 
gekomen dat er over deze kwestie onder onze inwoners onrust is ontstaan. De brief van 
Attero maakt geen onderscheid in de gewesten, waardoor het lijkt dat alle gewesten 
(gemeentes) bij moeten gaan betalen aan de stortkosten.  
 
De gemeenten hebben lang geleden een contract gesloten met de afvalverwerker. Binnen 
deze contracten is een verplichting opgenomen al het huishoudelijk afval aan te leveren aan 
Attero. In totaal betreft dit Brabant breed minimaal 510.000 ton afval. Maar vanwege betere 
afvalscheiding wordt steeds minder restafval opgehaald en sinds 2011 is dat minder dan 510 
ton. 
 
Wanneer de gewesten niet voldoen aan deze volumeverplichting kan een boete door Attero 
worden afgeroepen en betalen de gemeenten voor de mindertonnen. Omdat de contracten 
per gewest zijn overeengekomen heeft Attero ook per gewest de geleverde tonnen afgezet 
tegen de leverplicht. Gelukkig is dit voor onze gemeente niet het geval. Echter het lijkt wel of 
wij gestraft kunnen worden voor onze afvalscheiding. Dit is lastig aan onze inwoners uit te 
leggen, die dan in het slechtste geval weer meer zouden moeten gaan betalen. 
 
D66 heeft daarom over deze kwestie een drietal vragen. 
 
College, 
  Kunt u de burger uitleggen (in begrijpelijke taal) wat en wie de betrokken gemeente 

c.q. gewesten zijn waar Attero over spreekt in haar mededeling?  Wilt u onze burgers die hun afval goed scheiden hierover een compliment geven en 
ze verzoeken hun goede scheidingsgedrag niet te veranderen?   Wat zijn de gevolgen voor de gemeente Steenbergen indien de burgers minder en 
slecht gescheiden - afval aan gaan leveren, nu en in de toekomst? 

.  
 
 
In afwachting van uw antwoord,  
Met vriendelijker groet,  
 
Namens D66 fractie, 
Frv. E. van der Spelt..  
  


