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Onderwerp
Afvalstoffenverordening gemeente Steenbergen 2019

Steenbergen; 16 oktober 2018

Aan de raad,

1. Inleiding
Voor u ligt ter vaststelling de nieuwe Afvalstoffenverordening 2019. Het bijbehorende Uitvoeringsbesluit 
en beleidsregels omtrent de huis-aan-huisinzameling van textiel zijn ter kennisname toegevoegd.

Afvalstoffenverordening 2019
In de Afvalstoffenverordening wordt in het kader van de Wet MilieuBeheer, het Beleidsplan Van Afval 
Naar Grondstof 2016-2020 en de Duurzaamheidsnota 2012-2020 regels gesteld met betrekking tot de 
afvalinzameling en de bevoegdheden van het college. Deze regelgeving heeft te maken met de 
afvalinzameling in de breedste zin van het woord.

Uitvoeringsbesluit
In het Uitvoeringsbesluit van de Afvalstoffenverordening worden met name nadere regels gesteld omtrent 
dagen, tijden, plaatsen en wijze waarop afvalstoffen kunnen worden overgedragen of ter inzameling 
kunnen worden aangeboden. Het vaststellen van het Uitvoeringsbesluit is een collegebevoegdheid.

Integraal tot stand gekomen
De Afvalstoffenverordening 2019 is in samenwerking met de volgende gemeenten uit de regio tot stand 
gekomen: Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Woensdrecht, Zundert. Ook 
onze teams van Juridische Zaken, Beheer R&A, de Buitendienst, Wonen Werken en Beleven, en het 
bureau De Jonge MilieuAdvies hebben intensief aan zowel de Verordening als het Uitvoeringsbesluit 
meegewerkt.

2. Achtergrond
Waarom een nieuwe Afvalstoffenverordening en Uitvoeringsbesluit?
De huidige Afvalstoffenverordening 2005 is verouderd.
Inmiddels is er op afvalgebied veel veranderd. Met name door het ander inzamelbeleid en de nieuwe 
(hoofd)inzamelaar is het noodzakelijk om de Afvalstoffenverordening en het Uitvoeringsbesluit te 
vernieuwen.

3. Overwegingen
Afvalstoffenverordening 2019 - een regionaal model
In de regio West-Brabant bleek een aantal gemeenten behoefte te hebben aan een nieuw model van de 
Afvalstoffenverordening. Deze gemeenten hebben de handen ineen geslagen. Onze gemeente kon 
hierbij aansluiten. Het VNG model heeft als leidraad gediend voor de nieuwe Afvalstoffenverordening.
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Uitvoeringsbesluit Afvalstoffen verordening
In het bijbehorend Uitvoeringsbesluit wordt inhoudelijk ingegaan op de inzameling, de inzamelmiddelen, 
inzamelvoorzieningen, de afvalstromen, inzamelfrequenties etc.

Inzameling textiel
Onze gemeente heeft een overeenkomst met De Kringloper voor de inzameling van textiel via de 
brengvoorzieningen, de zogenaamde ondergrondse en bovengrondse textielcontainers. Deze 
overeenkomst biedt de mogelijkheid voor een huis-aan-huisinzameling 4x per jaar door charitatieve 
instellingen. Dit is als zodanig in het Uitvoeringsbesluit opgenomen. Voor deze huis-aan-huisinzameling 
hanteren we een kledinginzamelingbeleid.
Het huidige kledinginzamelingbeleid dateert van 1998. Op basis van dit beleid worden er jaarlijks 4 
vergunningen verleend aan charitatieve instellingen voor het inzamelen van kleding.
Met de wijziging van de afvalstoffenverordening is de mogelijkheid tot het verlenen van een vergunning 
vervallen. Hiervoor in de plaats is gekomen de bevoegdheid tot het nemen van een aanwijzingsbesluit.
In principe blijven de uitgangspunten hetzelfde. U kunt dit lezen in het nieuwe Textielinzamelingbeleid 
huis aan huis 2019 welke voor u ter informatie is bijgesloten.

4. Middelen
De Afvalstoffenverordening 2019 heeft geen financiële consequenties.

5. Risico’s
Momenteel is de Afvalstoffenverordening 2005 nog van kracht. De meeste onderwerpen die van belang 
zijn, zijn hierin opgenomen. Dit betekent dat er geen belemmeringen zijn voor handhaving, mocht dit in 
de tussenliggende periode nodig zijn.

6. Communicatie/Aanpak
De Afvalstoffenverordening wordt ter vaststelling aan uw raad aangeboden. Het Uitvoeringsbesluit en het 
Textielinzamelingbeleid huis aan huis 2019 zijn ter kennisname bijgesloten.
De Afvalstoffenverordening wordt na vaststelling bekendgemaakt middels het elektronische 
gemeenteblad en treedt, samen met het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening en het 
Textielinzamelingbeleid huis aan huis 2019, in werking met ingang van 1 januari 2019.

7. Voorstel
1. De Afvalstoffenverordening gemeente Steenbergen 2019 vaststellen.
2. Het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening en het Textielinzamelingbeleid huis aan huis 2019 

voor kennisgeving aannemen.
3. De Afvalstoffenverordening gemeente Steenbergen 2019 bekend maken via het elektronisch 

gemeenteblad en in werking laten treden vanaf 1 januari 2019.

Hoogachtend, X |
Burgemeester en wethouders van Sţéenbergen, ļ 
de secretaris, de burgemeester,

2


