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Artikel 40 vragen mbt Omgekeerd Inzamelen
Steenbergen, 27 maart 2018
Geachte heer Lambers,
Naar aanleiding van de implementatie van het Omgekeerd Inzamelen zonder tarief op
restafval heeft u artikel 40 vragen gesteld.
Uw vragen hebben wij hieronder herhaald. Achter iedere vraag vindt u meteen ons
antwoord daarop.
1.

Op welke wijze worden deze inwoners van de gemeente Steenbergen gecompenseerd
voor het gelijke tarief dat zij moeten gaan betalen voor een voor de meesten
onaantrekkelijker brengsysteem?
Ons antwoord:
De afvalstoffenheffing voor 2018 is gebaseerd op de containers die op
1 januari 2018 bij inwoners in gebruik waren. Als een inwoner op deze datum een
kleine zwarte container in gebruik heeft, betaalt hij in het jaar 2018 het tarief dat
gekoppeld is aan een kleine restafvalcontainer, dus ook het lage tarief. De service is
nu gericht op het zoveel mogelijk inzamelen van de grondstoffen aan huis. Men hoeft
het plastic verpakkingsafval en drankenkartons (PD) niet meer weg te brengen maar
het restafval. Over het algemeen heeft men minder restafval dan plastic
verpakkingsafval en drankenkartons.

2.

Heeft het college kennis genomen van het als gevolg van uit de hand lopende kosten
mislukken van het ophaalsysteem in Bergen op Zoom?
Ons antwoord:
Het is bekend dat in Bergen op Zoom het aan huis inzamelen van plastic
verpakkingen en drankenkartons ( PD) in zakken wordt stopgezet per 31 maart 2018.
Vergelijking gemeente Bergen op Zoom - Steenbergen:
Het inzamelen van PD in zakken is zowel qua kosten als qua opbrengsten (tonnages
en vergoedingen) niet vergelijkbaar met het ophalen van PD in een container aan
huis. Zolang men nog een restafvalcontainer aan huis heeft, en geen PD container, is
de verleiding groter om het PD bij het restafval te deponeren. Een inzameling met
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PD container is gemakkelijker en veel minder vrijblijvend. Bovendien heeft de
gemeente Bergen op Zoom een andere stedelijkheidsklasse en een ander beleid wat
ook van invloed is op de resultaten. Hiernaast zijn wij van mening dat naast de
financiële kant van het inzamelen van verpakkingen ook het milieurendement een rol
moet spelen. Hierbij refererend aan de vastgestelde ambitie van 100 kg restafval per
inwoner/jaar in 2020 in relatie tot de huidige situatie in Steenbergen 232 kg per
inwoner/jaar).
Oranje container plastic en verpakkingen.

3.

Is het college bereid om voordat verdere onomkeerbare investeringen en maatregelen
worden genomen bij het uitzetten van de containers eerst onderzoek te doen in de
buurgemeente Bergen op Zoom naar de kostenontwikkeling? Wil het college de raad
informeren over de aantallen plastic welke in de gemeente Bergen op Zoom werden
ingezameld voordat en nadat het ophaalsysteem werd ingevoerd voordat de oranje
containers worden uitgezet? Dat vogels de plastic zakken in Bergen op Zoom open
pikten is bekend en behoeft niet nader te worden onderzocht. Dat de
portefeuillehouder in Bergen op Zoom nadenkt over ondergronds inzamelen is bekend
en behoeft ook geen nader onderzoek door het college van Steenbergen. Wij gaan er
in ieder geval niet van uit dat u de grond nog een keer wilt openen.
Ons antwoord:
Vrijwel alle investeringen zijn al gedaan voor de ondergrondse containers, de nieuwe
minicontainers aan huis, de optimalisatie van de milieuparkjes, de communicatie en
voor de overige projectkosten. Met de voorbereidingen voor de implementatie is reeds
in het najaar 2016 gestart. De kostenontwikkeling in de gemeente Bergen op Zoom is
niet vergelijkbaar met de situatie in onze gemeente. Zie ook antwoord vraag 2.
De resultaten van de proef in de gemeente Bergen op Zoom met de huis aan huis
inzameling van het plastic verpakkingsafval en drankenkartons zijn bekend:
» In 2016 is er 769 ton ingezameld via brenglocaties en in 2017 765 ton. Huis
aan huis in 2017 287 ton. Streven was 18 kg plastic en 5 kg drankenkartons
per aansluiting. Resultaat 12 kg/aansluiting.
Overige informatie
* In de kleine kernen (zoals Lepelstraat) werd verhoudingsgewijs veel meer PD
ingezameld dan in het stedelijk gebied in Bergen op Zoom.
» Uit sorteeranalyses van het restafval bleek in de kern Lepelstraat een grote
afname van het aandeel PD. De afname in de wijk Meilust (stedelijke gebied)
was nagenoeg nihil.
» De kern Bergen op Zoom heeft een hogere stedelijkheidsklasse. Hierdoor
bleek het lastig om de PD inzameling succesvol te maken vanwege de
bereikbaarheid inwoners, sociale cohesie, taal, etc.
» Zakken werden regelmatig niet op het juiste tijdstip aangeboden waardoor er
overlast was van kapot getrokken zakken, verwaaiing etc. Hierdoor werd de
bereidheid voor de inzameling met zakken nog minder.
» Gevolg: tegenvallende inzamelresultaten. De inzamelkosten wogen niet op
tegen de opbrengsten van het plastic verpakkingsafval en drankenkartons.
Een budgetneutrale inzameling, wat als doel werd gesteld, bleek niet haalbaar.

4.

Kan het college toezeggen dat de oranje containers niet zullen worden uitgezet
voordat de gemeenteraad van Steenbergen kennis heeft genomen van de antwoorden
op deze vragen en een heroverweging heeft kunnen bespreken?
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Ons antwoord:
Dit kunnen wij niet toezeggen. Hierbij refereren wij ook naar bovenstaande
antwoorden. De werkzaamheden van het uitzetten van PD containers zijn al
grotendeels afgerond.
Privacy, pasjes, chippen en stickeren.

5.

Op welke wijze is de privacy van onze burgers gegarandeerd met betrekking tot de
verwerking van persoonsgegevens welke zijn vermeld op de afvalpas?
Ons antwoord:
Om de privacy te waarborgen zal tijdig een privacyreglement worden opgesteld waarin
wordt opgenomen welke persoonsgegevens mogen worden gebruik voor welke
doeleinden. Het privacyreglement zal voldoen aan de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. Hiermee wordt de privacy van de inwoners voldoende
gewaarborgd.

6.

Heeft het college van burgemeester en/ of de raad een privacyreglement vastgesteld
voor het gebruik van chips en afvalpassen zoals elders in het land? (Vgl.
http://decentrale.reQelQevinQ.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Lisse/CVDR4200
07/CVDR420007 1.html)
Ons antwoord:
Een dergelijk privacyreglement is nog niet vastgesteld maar wel in voorbereiding.

7.

Indien het antwoord ja is, voldoet dit dan aan de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) welke per 25 mei 2018 in werking treedt?
Ons antwoord:
Het privacyreglement zal voldoen aan de Algemene Verordening
Gegevensbescherming.

8.

Is dit privacyreglement eenvoudig vindbaar op de website van de gemeente
Steenbergen vermeld?
Ons antwoord:
Als het privacyreglement door het college is vastgesteld, zal dit vindbaar zijn via de
website.

9.

Wilt u de tekst van het privacyreglement toevoegen als bijlage bij de beantwoording
van deze vragen?
Ons antwoord
Wij refereren hierbij naar de eerder gegeven antwoorden.

10. Als het antwoord op een van de drie hierboven gestelde vragen neen is, is het college
dan bereid haar acties met betrekking van het chippen, stickeren en afsluiten van de
ondergrondse container op te schorten tot de raad en/ of het college hierover een
daartoe strekkend besluit heeft genomen?
Ons antwoord:
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Nee, wij zien hier geen reden toe. De acties zijn al in werking gezet.
11. Is er bij de invoering van het systeem mogelijk sprake van strijdigheid met de wet?
Ons antwoord:
Nee, bij het ontwerpen van het systeem is rekening gehouden met de
privacyregelgeving.
12. Wat is het verschil in situatie met de gemeente Arnhem waar men in de zomer van
2017 heeft besloten het systeem met de afvalpas te stoppen?
Ons antwoord:
Het verschil is dat in gemeente Arnhem geen concreet besluit is genomen over de
datum waarop de afvalstoffenheffing zou worden gebaseerd op het aantal
afvalinworpen in een ondergrondse container. Er werd dus geregistreerd zonder een
bepaald doel. In onze gemeente kunnen we de afvalinworpen in de ondergrondse
restafvalcontainers monitoren - na het invoerjaar 2018 en het evaluatiejaar 2019- met
als doel de afvalstoffenheffing vanaf 2020 in te richten voor wat betreft het restafval.
Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan een pakket met veel inworpen (qua volume
vergelijkbaar met het volume in een grote restafvalcontainer) en een pakket met
minder inworpen (qua volume vergelijkbaar met het volume in een kleine
restafvalcontainer). De raad zal te zijner tijd hier een besluit over moeten nemen.
13. Is het college bereid deze vragen uiterlijk te beantwoorden op 17 maart 2018? Het
reglement van orde voor de gemeenteraad kent een uiterste beantwoordingtermijn van
30 dagen, maar het is het college niet verboden de raad ten dienste te zijn en deze
termijn te bekorten. Voor uw medewerking zijn wij u erkentelijk.
Ons antwoord:
Vanwege het opvragen van benodigde gegevens bij de gemeente Bergen op Zoom
bleek dit niet haalbaar.
Wij gaan er vanuit uw vragen hiermee in voldoende mate te hebben beantwoord.
Mocht u nadere informatie wensen neemt u dan alstublieft contact op met onze
medewerker Carien Free. U kunt haar bereiken via telefoonnummer 0167 543 449
of per e-mail: C.Free@gemeente-steei1jjefgeir)pl.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen,
ester,
de secretaris,

en Belt, MBA
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