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Fractie D66 
De heer E. van der Spelt, fractievoorzitter 

onderwerp Informatie boete Attero 

Geachte heer Van der Spelt, 

Steenbergen, 17 juni 2014 

Op basis van artikel 40 heeft u in uw brief van 5 juni jongstleden namens de D66 fractie de 
volgende vragen gesteld: 
1. Kunt u de burger uitleggen (in begrijpelijke taal) wat en wie de betrokken gemeenten 

c.q. gewesten zijn waar Attero over spreekt in haar mededeling? 
2. Wilt u onze burgers die hun afval goed scheiden hierover een compliment geven en ze 

verzoeken hun goed scheidingsgedrag niet te veranderen? 
3. Wat zijn de gevolgen voor de gemeente Steenbergen indien de burgers minder en 

slecht gescheiden - afval aan gaan leveren, nu en in de toekomst? 

Wij beantwoorden deze als volgt: 
1. Zes Brabantse gewesten hebben een contract met Attero voor het verwerken van het 

GFT- en Restafval tot 1 februari 2017. Gemeente Steenbergen valt onder het 
voormalig GSV gewest, het huidige gewest Westelijk Noord-Brabant. Dit gewest 
bestaat uit de volgende gemeenten: Bergen op Zoom, Roosendaal, Halderberge, 
Woensdrecht, Steenbergen, Rucphen en deels Moerdijk. 
De zes gewesten moeten volgens eerdere afspraak totaal 510.000 ton restafval per 
jaar ter verwerking aan Attero aanleveren. Omdat dit aantal niet meer wordt gehaald 
heeft Attero bekeken welke gewesten, omgerekend per inwoner, de minimale 
hoeveelheid niet meer halen. Naar aanleiding hiervan heeft Attero aan enkele 
gewesten een naheffing gezonden. 
Het GSV gewest en het stadsgewest 's Hertogenbosch zijn de enige twee gewesten 
die over de jaren 2011 tot en met 2013 geen naheffing hebben ontvangen voor het te 
weinig aanleveren van het restafval. De andere 4 gewesten hebben wel een naheffing 
gekregen, te weten Omgevingsdienst Brabant Noord (RMB), Hart van Brabant, Regio 
West-Brabant (gedeelte voormalig MARB gemeenten, is Breda+) en Regio Eindhoven. 
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Gerechtelijke procedure vanuit de regio West-Brabant 
Omdat de regio West-Brabant uit twee gewesten bestaat, te weten MARB- en GSV-
gewest, is het voorstel van de regio om in ieder geval samen op te trekken in 
gesprekken met Attero en een mogelijk (gerechtelijk) verweer. 
De Vereniging van Contractanten, vertegenwoordigend de zes gewesten, gaat middels 
een briefde onderbouwing van de naheffingen bij Attero opvragen. 
Hoewel het GSV gewest geen boete tot en met 2013 hoeft te betalen is het raadzaam 
om hierin gezamenlijk op te trekken. Het contract loopt immers tot 1 februari 2017, een 
naheffing over de jaren 2014 tot 2017 is op voorhand niet uitgesloten. 

2. Wij willen onze burgers die het afval goed scheiden zeker een compliment geven voor 
hun inspanning. Een mooi voorbeeld is de inzameling van het kunststof (plastic) 
verpakkingsafval, dat nog steeds groeit in onze gemeente. 
Wij mogen ons niet laten ontmoedigen door het contract van Attero. 
Duurzaamheidsambities, optimalisatie van afvalscheiding, cradle to cradle en 
hergebruik van producten worden ons vanuit overheidswege opgelegd en/of ontstaan 
uit samenwerkingsverbanden. Grondstoffen die aan de aarde worden onttrokken raken 
immers uitgeput. Steeds meer worden afvalstromen als grondstof voor nieuwe 
producten gezien en als zodanig benut. Het is dus van belang om een goede 
afvalscheiding te blijven promoten. 

3. Onze burgers leveren nog veel restafval aan; inclusief de milieustraat is dit 260 kg per 
inwoner, terwijl we omgerekend volgens het contract met Attero minimaal ± 206 
kg/inwoner aan moeten leveren. In de regio West-Brabant behoren de gemeenten 
Steenbergen en Moerdijk tot de slechtst presterende gemeenten, met het hoogst 
aantal kg restafval per inwoner. Gekeken naar het contract met Attero zit Steenbergen 
dus zeker niet in de 'gevarenzone'. Bovendien blijkt uit sorteeranalyses dat er nog 
teveel recyclebare afvalstromen in ons restafval zitten; een reden te meer om onze 
burgers te blijven stimuleren het afval nog beter te scheiden. Een minder goede 
scheiding betekent in eerste instantie nog meer verwerkingskosten door toename van 
het restafval, dus hogere afvalstoffenheffing voor de burger, en minder recycling van 
waardevolle afvalstromen. 

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

geme r en wethouders van Steenbergen, 
l.s., de burgemeester, 

J.A.M.Wos 


