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1. Lokaal 

 De afvalstoffenverordening 

Hierin heeft de gemeente regels opgesteld die betrekking hebben op het beheer van 

huishoudelijke en andere afvalstoffen. Een voorbeeld van wat in de afvalstoffenverordening 

kan worden geregeld is de manier van inzamelen en de inzamelvoorzieningen. 

 Vaststelling Raadsprogramma 2014-2018: 
Citaat: ‘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.   

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. 

 

2. Regionaal 

 Regionale Afvalvisie ‘Duurzaam West-Brabant. Een bijdrage uit de afvalhoek’ 
Deze visie is in 2012 door het college 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 

 

3. Provinciaal beleid 

De provincie legt haar beleid vast in de Provinciale Milieuverordening. De provincie Noord-Brabant zet 

in op het zo weinig mogelijk storten van afval en volgt hierbij de ladder van Lansink (zie figuur 1). 

Naast preventie stimuleert de provincie de nuttige toepassing van afvalstoffen. 
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       Figuur 1 

De stap ‘verbranden’ kan worden onderverdeeld in het verbranden met of zonder energieterugwinning. 

 

4. 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.  

 

5. Europees afvalbeleid 

Het Europese afvalbeleid is in belangrijke mate bepalend voor het Nederlandse afvalbeleid en heeft 

als doel negatieve milieueffecten te verminderen, die afvalstoffen gedurende de volledige levenscyclus 

- productie, recycling, verwijdering- veroorzaken. De kaderrichtlijnen Afvalstoffen, waarin het Europese 

afvalbeleid wordt weergegeven , verplicht lidstaten o.a.: 

- Het bevorderen van afvalpreventie; 

- De vermindering van de productie en de schadelijkheid van afvalstoffen; 
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- Het bevorderen van de nuttige toepassing van de afvalstoffen door recycling, hergebruik, 

terugwinning dan wel andere handelingen gericht op het verkrijgen van secundaire 

grondstoffen of het gebruik van afvalstoffen als energiebron; 

- Ervoor te zorgen dat de nuttige toepassing of de verwijdering van de afvalstoffen plaatsvindt 

zonder gevaar voor de gezondheid van de mens en dat procedés en methoden worden 

aangewend die geen nadelige gevolgen kunnen hebben voor het milieu. 

Verder bepaalt de kaderrichtlijn Afvalstoffen dat de kosten voor de verwijdering van afvalstoffen 

overeenkomstig het beginsel  ‘de vervuiler betaalt’  voor rekening komen van de houder die 
afvalstoffen afgeeft aan een afvalinzamelaar of voor rekening van de producent van het product dat tot 

ontstaan van de afvalstoffen heeft geleid. Met deze laatste bepaling werd de basis gelegd voor de 

invoering van de producentenverantwoordelijkheid voor afval. Deze producentenverantwoordelijkheid 

is op Europees niveau weer uitgewerkt in Richtlijnen waaronder:  

- De Richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en  

- De Richtlijn betreffende verpakkingen en verpakkingsafval.  

 

 


