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1.  Projectomschrijving 
 
1.1 Aanleiding 

In dit document staat het plan van aanpak beschreven om te komen tot het 
afvalstoffenbeleidsplan 2016-2020. Het doel is het gemeentebestuur te informeren over de 
stappen die daarvoor noodzakelijk zijn.  
 
De gemeente Steenbergen heeft geen apart afvalstoffenbeleidsplan. Beleid omtrent afval 
stond voorheen (summier) benoemd in het milieubeleidsplan. Deze liep af in 2012. Op dit 
moment geldt de Duurzaamheidsnota 2012-2020 waarvan afvalinzameling een klein 
onderdeel is. De jaarlijkse resultaten met betrekking tot afvalinzameling worden uitgebreid 
weergegeven in het milieujaarverslag. 
 
Gezien de huidige ontwikkelingen in afvalland, de diverse lokale, regionale en landelijke 
doelstellingen is een planmatige, actieve en gestructureerde  aanpak noodzakelijk. Inwoners 
in onze gemeente produceren veel meer restafval in vergelijking met andere soortgelijke 
gemeenten:  Grof en fijn huishoudelijk afval totaal 249 kg per inwoner, terwijl het landelijk 
gemiddelde 198 kg per inwoner is. In de regio West-Brabant horen we bij de gemeenten die 
het meeste restafval aanleveren. Dit restafval bestaat grotendeels uit recyclebare stromen, 
dus grondstoffen voor nieuwe producten. De noodzaak om hier verandering in te brengen is 
hoog, zeker nu de doelstellingen steeds verder geoptimaliseerd worden. 

 

Het afvalstoffenbeleidsplan wordt een document met beleidskaders die kansen biedt 
om de uiteindelijke doelstellingen te behalen. 
 
Hieronder staan de besluiten en de ontwikkelingen beschreven die aanleiding zijn tot het 
vormen van een afvalstoffenbeleidsplan. 
 

 
Lokaal 
  Vaststelling Raadsprogramma 2014-2018: 

  ‘De hoeveelheid restafval dient verder te worden verminderd, waarbij de kosten van 
afvalinzameling zo laag mogelijk zijn. Laat het bewustzijn in de gemeente 
Steenbergen zo groot mogelijk zijn dat schoon en leefbaar milieu belangrijk is. 
Indachtig het standpunt ‘Van gemeente naar gemeenschap’ daarom meer inzetten 
op voorlichting om het inzicht en de manieren waarop afval kan worden gescheiden 
en ingezameld te vergroten. Dit door het houden van publiekscampagnes en door de 
inwoners actief uit te nodigen om ideeën aan te dragen. De voorstellen van onze 
eigen inwoners worden, indien mogelijk, uitgevoerd en/of gefaciliteerd binnen de 
kaders van onze begroting. 

  Raadsprogramma 2014-2018 - Financieel Beleid 
‘Voor de afvalstoffenheffing hebben we in onze gemeente een vorm van 
gedifferentieerd tarief. Duurzaamheid is het vertrekpunt. Het doel is zo veel mogelijk 
afval verzamelen dat geschikt is voor hergebruik en dus zo min mogelijk restafval. 
We willen dat de voor- en nadelen op een rij worden gezet zodat de berekening van 
de afvalstoffenheffing zo goed mogelijk aansluit op onze doelstelling’. 

  Duurzaamheidsnota gemeente Steenbergen 2012-2020 
Op het gebied van afvalbeheer zijn ambities benoemd die in het teken staan van een 
verbetering  van de inzameling van diverse afvalstromen en een duurzame 
verwerking.  
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In het collegeprogramma 2014-2018 laat de ambitie zien om in 2015 te komen tot 
een vastgesteld Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2016-2018, waarbij de 
Gemeentelijke Duurzaamheidsindex (GDI) als basis wordt gehanteerd voor het 
meten van de voortgang. 

  Participatie   
Inzet van inwoners en medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt in de openbare 
ruimte is een ontwikkeling die steeds meer aandacht krijgt. 

 

 

 
Regionaal 

  Regionale Afvalvisie ‘Duurzaam West-Brabant. Een bijdrage uit de afvalhoek’ 
Deze visie is in 2012 door het college is vastgesteld en stelt als doel om in 2030  
‘afvalloos’ te zijn. Hierbij is een tussenstap aangegeven van 150 kg restafval per 
inwoner/jaar in 2017. 
 

 
 

 
Landelijk 
  Wet Milieubeheer 

Hierin zijn taken en verantwoordelijkheden van gemeenten benoemd. Deze taken 
richten zich met name op preventie, afvalscheiding, vergunningverlening en 
handhaving. Gemeenten hebben daarnaast een wettelijke zorgplicht voor het 
inzamelen van huishoudelijk afval. 

  Landelijk Afvalbeheerplan 2009-2021  
Verbetering van de milieukwaliteit in stand houden met het scheppen van condities 
en het stellen van randvoorwaarden. Onder andere gemeenten dienen hieraan een 
bijdrage te leveren.  LAP2: Voor 2015 is de doelstelling geformuleerd van 60% 
nuttige toepassing/hergebruik (totaal bron- en nascheiding) van al het (grof) 
huishoudelijk afval. Daarna is deze doelstelling voor 2015 door de Staatssecretaris 
van Infrastructuur en Milieu nog aangepast naar 65%. 
  Programma VANG (van afval naar grondstof) 
De ambitie van het LAP2 is door de Staatssecretaris nog verder aangescherpt in het 
programma VANG: 75% hergebruik van het huishoudelijk afval in 2020 en een 
maximale hoeveelheid restafval (fijn en grof) van 100 kg per inwoner en 30 kg in 
2025. 
  Raamovereenkomst verpakkingen  
Hierin zijn afspraken tussen het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het 
verpakkend bedrijfsleven en de VNG vastgelegd over de aanpak van het dossier 
verpakkingen en zwerfafval voor de jaren 2013 t/m 2022.  
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1.2 Opdrachtformulering 

Het plan van aanpak is een leidraad om te komen tot een afvalstoffenbeleidsplan 2016-2020. 
Dit afvalstoffenbeleidsplan moet inzicht geven in hoe de afvalinzameling in de breedste zin 
van het woord de komende jaren in onze gemeente vorm gaat krijgen. 
 
 
1.3 Resultaat 

Dit plan van aanpak dient te resulteren in 
- het informeren van het college en burgemeester en wethouders en de gemeenteraad 

over het te doorlopen proces voor een nieuw op te stellen afvalstoffenbeleidsplan; 
- een leidraad waarin met de gemeenteraad gemaakte afspraken en doelstellingen in 

activiteiten en tijd zijn benoemd. 
 
Het uiteindelijke resultaat dient een afvalstoffenbeleidsplan te zijn waarbij de 
duurzaamheiddoelstellingen zoveel mogelijk worden behaald, met in achtneming van diverse 
aspecten zoals wetgeving (o.a. zorgplicht, de ladder van Lansink, etc.), kosten, 
dienstverlening, participatie en draagvlak. 
 
 
1.4 Eisen, randvoorwaarden en beperkingen  

Elke inwoner produceert afval en nagenoeg iedereen heeft  hier een mening over. Het is dus 
van belang dat er gestructureerd te werk wordt gegaan. Diverse aspecten worden inzichtelijk 
gemaakt zodat door de betreffende partijen een weloverwogen en onderbouwde keuze kan 
worden gemaakt: 

- Hoe doen we het momenteel 
- Wat zijn de doelstellingen, visie bepalen 
- Hoe kunnen we deze bereiken;  in beeld brengen van diverse scenario’s 
- Wat zijn de kosten/baten; een prognose van de diverse scenario’s 
- Hoe is de haalbaarheid ten opzichte van het huidig beleid. 

 
De volgende vier hoofdscenario’s worden in beeld gebracht waarvan de eerste drie 
doorberekend zullen worden op basis van de afvaldriehoek: milieurendement, kosten en 
dienstverlening:  

1. Een prijsprikkel, afval scheiden loont (diftar) 
2. Omgekeerd inzamelen of wel grondstoffen vaker ophalen aan huis en restafval 

wegbrengen of minder frequent op halen aan huis; 
3. Intensief inzamelen, ofwel de service voor het ophalen aan huis van diverse 

grondstoffen intensiveren, eventueel ook met inzet van SW-medewerkers; 
4. Nascheiding van restafval. 

Vanzelfsprekend moet elk hoofdscenario nog verder gedetailleerd worden.  
 
Naast deze inzamelscenario’s komen nog andere onderwerpen aan bod in het 
afvalstoffenbeleidsplan; 

- optimalisatie milieuparkjes 
- handhaving 
- burgerparticipatie 
- communicatie 
- reiniging openbare ruimte 
- (onderzoek) milieustraat 
- (onderzoek) samenwerkingsverbanden.  
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Voor sommige onderwerpen zal een verdiepingsslag nodig zijn. Dit is in de planning als 
zodanig opgenomen.  
 
De gemeente kent voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval en de daarmee 
samenhangende kosten een afvalstoffenheffing. De heffing mag niet hoger zijn dan de 
werkelijke kosten. Het is aan te bevelen om een manier te vinden waarbij fluctuaties in de 
kosten en opbrengsten opgevangen kunnen worden. Veel gemeenten hebben hiervoor een 
egalisatiereserve afvalstoffenheffing. De gemeente Steenbergen heeft geen dergelijke 
egalisatiereserve. 
   
 
1.5 Risico’s  

 Het afvalstoffenbeleidsplan zal zo integraal mogelijk tot stand komen. Om te 
voorkomen dat de keuzes alle kanten uit gaan is het raadzaam om diverse 
inzamelscenario’s en de daarbij te verwachten effecten in beeld te brengen.   Binnen de context van het onderwerp en de maatschappelijke en bestuurlijke 
gevoeligheid daaromheen kunnen risico’s optreden bij de uitvoering. Goede en juiste 
communicatie richting betrokken partijen is van belang.   Het ontbreken van een financiële buffer (egalisatiereserve) en hierdoor de 
beperkende werking, kan een risico zijn bij het maken en uitvoeren van bepaalde 
keuzes omdat deze immers een direct effect (kunnen) hebben op de 
afvalstoffenheffing.   Het kan voorkomen dat met bepaalde keuzes de doelstellingen toch niet worden 
gehaald. 

 
 

2. Aanpak 
 
2.1 Betrokken partijen 
 
Intern 
Naast de bestuurlijke, de ambtelijke opdrachtgever en de projectleider zullen de afdelingen 
(Operationeel) Beheer, Publiekzaken taakvelden Communicatie en Handhaving, Beleid 
taakveld Milieu en de raadsleden betrokken worden bij het proces. 
 
Nadat het plan van aanpak aan het college van burgemeester en wethouders is voorgelegd 
zullen over de verdere invulling en het tot stand komen van het nieuwe 
afvalstoffenbeleidsplan afspraken worden gemaakt met de gemeenteraad. Met deze opzet 
wordt de gemeenteraad actief betrokken bij het afvalbeleid, de beleidskaders en de thema’s 
die voor de komende vijf jaren centraal staan. 
(Aan de voorkant zullen burgers, maatschappelijke doelgroepen en professionals 
(stakeholders zoveel mogelijk worden betrokken.) 
 
Extern 
Gezien de steeds intensievere samenwerking met buurgemeenten heeft ambtelijke 
afstemming plaatsgevonden met de gemeenten Bergen op Zoom en Woensdrecht. Vooral 
tussen de gemeenten Steenbergen en Bergen op Zoom is samenwerking tot stand gekomen 
voor het gezamenlijk opzetten van het afvalstoffenbeleidsplan. Omdat het tijdpad en het 
vigerend beleid van onze gemeenten verschillend zijn zal daar waar mogelijk gezamenlijk 
worden opgetrokken. Ook zal regelmatig worden gebrainstormd met gemeenten uit de regio 
West-Brabant en afvalinzamelaars c.q. verwerkers. 
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Diverse lokale externe partijen, zoals afgevaardigden van dorpsraden, inwoners die zich 
betrokken voelen bij de afvalinzameling in onze gemeente en professionals uit afvalland 
zullen worden benaderd om input te leveren voor het afvalstoffenbeleidsplan. 
 
Een doorberekening van een aantal inzamelscenario´s is specifiek. Hiervoor is 
ondersteuning van een adviesbureau noodzakelijk. Het bureau De Jonge Milieu Advies 
(JMA) zal  hiervoor worden ingeschakeld. Hiervoor is budget beschikbaar. 
 
 
2.2 Participatie 
 
Opstellen afvalstoffenbeleidsplan 
Voor de beeldvormende raadsvergadering, die op 3 september gepland staat, is input nodig 
van de diverse stakeholders zoals in 2.1. genoemd. Hiermee wordt getracht een zo integraal 
mogelijk beleid te ontwikkelen. 
 
Praktische invulling  In veel gemeenten worden steeds meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 

(WVS) betrokken bij bijvoorbeeld het sorteren van afval op de milieustraten.   Voor het opruimen van zwerfafval wordt in onze gemeente momenteel tevens 
Stichting Samenwerken ingezet.   Burgerparticipatie voor de landelijke opschoondag is een eenmalige jaarlijkse 
happening. De schoonmaakacties hebben ook een educatief karakter.  Streven is om 
hier structurele inzet voor te krijgen. Een combinatie met burgerparticipatie in het 
openbaar groen biedt kansen. 

Gedurende het proces is er vanzelfsprekend nog ruimte voor andere ideeën op het gebied 
van participatie. 
 
2.3 Het stappenplan 
 

 Wat Doel Wanneer 
1 Ambtelijke afstemming met gemeenten 

Bergen op Zoom en Woensdrecht 
Afstemming Medio 2014 

Dec 2014 

2 Overleg Operationeel Beheer Opzet maken diverse 
te behandelen 
onderwerpen 

Mei-Juni 2015 
 

3 Overleg De Jonge MilieuAdvies (JMA) In beeld brengen 
wensen ter 
ondersteuning 

Mei-Juni 2015 

4 Aanleveren gegevens JMA 
 

Tbv doorberekening 
diverse scenario´s 

Juni/Juli 2015 

5 Doorberekenen diverse afvalscenario’s Tbv beeldvormende 
raadsvergadering 

Juli/Aug 2015 

6 Burgers (stakeholders)benaderen voor  Input beeldvormende 
raadsvergadering 

Juli 2015 

7 Burgerpanel en raad voorlichten Div scenario´s 
voorleggen via RIS 

Half Aug 2015 

8 Beeldvormende raadsvergadering Raadsleden 
informeren dmv input 
derden 

3 september 2015 

9 Uitgangspunten notitie diverse 
keuzemogelijkheden uit beeldvormende 
raad.   

Tbv raadsleden 4
e
 kwartaal 2015 

10 1
e
 Oordeelvormende raadsvergadering Ophalen input 

raadsleden 
4

e
 kwartaal 2015 

11 2
e
 Oordeelvormende raadsvergadering 

Opstelling uitvoeringsplan en planning 
Draagvlak raadsleden 1

e
 kwartaal 2016 
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12 Afvalstoffenbeleidsplan 2016-2020 gereed 
(m.u.v. milieustraat en onderzoek 
samenwerkingsverbanden 

Vaststellen 
beleidskeuze mbt 
afvalscenario’s 
 

1
e
 kwartaal 2016 

13 Verdere uitwerking afvalstoffenbeleidsplan  2016-2017-2018 
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