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Aan de raad, 

1. Inleiding 
Voor u ligt ter besluitvorming het Beleidsplan Van Afval Naar Grondstof 2016-2020. In dit beleidsplan 
wordt een aantal keuzemogelijkheden voorgesteld (pagina 20). De ambities van het college van 
burgemeester en wethouders zijn reeds in dit beleidsplan verwerkt. 
Bij dit beleidsplan Van Afval Naar Grondstof 2016-2020 horen de volgende bijlagen: 

1. De Notitie waarin uitgebreid de 3 voorgestelde inzamelscenario's worden geschreven, en de 
hierbij behorende effecten; 

2. De Beleidskaders; 
3. De Afvalbenchmark 2014 Regio West-Brabant; een vergelijking met de gemeenten uit de regio; 
4. Bandbreedtes afvalstoffenheffing: Bij de berekeningen is er sprake van een gemiddelde 

afvalstoffenheffing. Inwoners hebben echter bij een tarief op restafval een gedeelte van de 
afvalstoffenheffing zelf in de hand; afval scheiden loont. 

2. Achtergrond 
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 gemiddeld nog veel te veel restafval. 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 beleidsplan Van Afval Naar Grondstof 2016-2020 is een document met beleidskaders die kansen 
biedt om de uiteindelijke doelstellingen te behalen. 
Op 3 september 2015 is er een beeldvormende raadsvergadering geweest waarin 3 inzamelscenario's 
zijn gepresenteerd. Naast inwoners en afgevaardigden van stads- en dorpsraden waren veel 
deskundigen op afvalgebied aanwezig. De uitgangspunten die hier uit voort kwamen zijn tevens 
meegenomen in dit beleidsplan. 

3.Overwegingen 
De 3 voorgelegde inzamelscenario's zijn door het bureau De Jonge MilieuAdvies berekend op 
milieurendement (hoeveelheid restafval), service (dienstverlening) en kosten (afvalstoffenheffing). Naast 
deze scenario's komen nog verschillende onderwerpen aan de orde die relevant zijn voor het afvalbeleid. 
De onderwerpen 'onderzoek milieustraať en 'onderzoek samenwerkingsverbanden' worden separaat 
opgepakt. 

Ter inzage ligt: 



4. Middelen 
De Jonge MilieuAdvies is een gespecialiseerd bedrijf op afvalgebied, met een groot databasebestand 
van ervaringen in het land. De berekeningen voor de 3 inzamelscenario's zijn gebaseerd op werkelijke 
(verwerkings)tarieven die voor onze gemeente gelden en op aannames van resultaten uit soortgelijke 
gemeenten. Ook kosten voor handhaving en communicatie zijn meegenomen. Dit betekent dus dat alle 
kosten en baten in de scenario's zijn geïntegreerd. 

5. Risico's 
Elke verandering brengt weerstand met zich mee. Daarom is het van belang om het nut en de noodzaak 
van deze verandering goed te communiceren met de inwoners. 

6. Communicatie/Aanpak 
Nadat de keuzes door uw raad zijn vastgesteld worden alle benodigde acties uitgezet. 
Hierbij valt onder andere te denken aanschaf van diverse voorzieningen, communicatie en handhaving. 

Wij stellen voor om het Beleidsplan Van Afval Naar Grondstof 2016-2020 met de volgende ambities vast 
te stellen: 
1. De VANGdoelstelling; 

100 kg restafval per inwoner en 75Vo hergebruik in 2020. 
2. Afvalscenario; 

keuze C, scenario 3: Optimalisaties huidig systeem en omgekeerd inzamelen maar zonder tarief op 
restafval. Met na 2 jaar na ingangsdatum een evaluatie. 

3. Optimalisatie milieuparkjes; 
keuze C: Alle milieuparkjes vervangen door centaal gelegen ondergrondse milieuparkjes. 

4. Burgerparticipatie; 
keuze B: De huidige situatie, dus inzet op eenmalige acties, handhaven. 

5. Inzameling textiel en vet door derden; 
keuze B: Scholen en verenigingen de gelegenheid bieden deze stromen in te zamelen en hiervoor een 
vergoeding/beloning geven. 

6. GFT inzameling bij hoogbouw; 
keuze B: Een haalbaarheidsonderzoek instellen voor het gescheiden inzamelen van GF(T) bij 
hoogbouw. 

7. Egalisatiereserve; \ 
keuze B: De komende jaren een egalisatiereserve opbouwen. 

7. Voorstel 

Ste 
Hoogachtend, 
Burgemeester/en wethouders van Steenbergen 

de burgemeester de lo ecreiaris 


