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Steenbergen, 19 april 2022

onderwerp Haalbaarheidsonderzoek inzameling GFT-E 
Bij hoogbouw-beantwoording art. 40 vragen

Geachte heer Lambers,

Op 2 april jongstleden heeft u artikel 40 vragen gesteld over het onderzoek inzameling 
Groente-, Fruit-, Tuinafval en Etensresten (GFT-E) bij hoogbouw.
U refereert hierbij aan de besluitvorming van de raad waarin is opgenomen dat eerst 
het haalbaarheidsonderzoek moet worden uitgevoerd en vervolgens de resultaten 
worden voorgelegd aan de raad. U vraagt zich af of er vervolg wordt gegeven aan het 
aangenomen amendement om het investeringsbedrag ad C 120.000,- voor het 
vervolgtraject niet in de begroting op te nemen.

Uw vragen hebben wij hieronder herhaald. Achter iedere vraag vindt u meteen ons 
antwoord daarop.

1. Is het bestuur van de WE Residentie Schootsvelden benaderd door of namens 
het college en/ of is het college bekend met deze actie?
Het college is ervan op de hoogte dat het bestuur van Residentie 
Schootsvelden in benaderd over het project inzameling GFT-E bij hoogbouw.

2. Zijn de betrokken medewerkers in dienst van de gemeente Steenbergen of 
handelen zij op eigen titel?
De betrokken medewerkers handelen in opdracht van, en in samenwerking 
met de gemeente Steenbergen.

3. Indien sprake is van medewerkers van een ingehuurd bureau of organisatie, 
wat zijn dan de externe kosten welke hiervoor worden gemaakt?
Het onderzoek GFT-E bij hoogbouw wordt gefinancierd uit de begrotingspost: 
76730010-43200000 Implementatie beleidsplan Van Afval Naar Grondstof 
(VANG).
De raad heeft op 21 april 2016 het beleidsplan vastgesteld en hiermee 
besloten om een onderzoek inzameling GFT-E bij hoogbouw uit te laten 
voeren. Het bureau De Jonge Milieu Advies helpt bij de uitvoering van het 
project.
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In totaal is C 30.000,- beschikbaar gesteld, deels voor communicatie ten 
behoeve van het beleidsplan VANG (Communicatieactieplan) en deels voor de 
uitvoering van het onderzoek GFT-E bij hoogbouw.

4. Wat is de reden dat ondanks het feit dat het bijgevoegde amendement d.d. 8 
juli 2021 unaniem door de raad werd aangenomen en de perspectiefnota 
overeenkomstig werd gewijzigd waardoor in de begroting geen bedrag 
opgenomen werd om deze werkzaamheden te bekostigen het besluit van de 
raad te negeren?
Er is geen sprake van het negeren van de aangenomen amendement. Het 
onderzoek betreft namelijk nog steeds het haalbaarheidsonderzoek 
inzameling GFT-E bij hoogbouw. In maart 2020 is gestart met een aantal 
voorbereidingsbijeenkomsten. Al snel konden de overig geplande 
bijeenkomsten vanwege covid-19 niet doorgaan en is het onderzoek stilgelegd. 
De nieuwe poging om het haalbaarheidsonderzoek in Q4-2021 weer voort te 
zetten kon helaas ook niet doorgaan vanwege de toename van het 
coronavirus. Het project wordt nu wederom opgestart omdat we er nu vanuit 
kunnen gaan dat het op een veilige manier kan worden uitgevoerd. Vandaar 
dat de contactpersonen van bepaalde appartementencomplexen recent weer 
telefonisch zijn benaderd.

5. Is het bedrag ad C 120.000,00 ondanks het aangenomen amendement toch 
ergens al dan niet herkenbaar opgenomen in de begroting 2022?
Het investeringsbedrag ad C 120.000,-- is naar aanleiding van de 
besluitvorming van de raad geschrapt uit de begroting. Zie de perspectiefnota 
2022-2025, versie 8 juli 2021, pagina 32. De afspraak is dat eerst het 
haalbaarheidsonderzoek wordt uitgevoerd. Nadat het onderzoek is afgerond 
worden de resultaten en een mogelijk vervolg separaat voorgelegd aan de 
raad.

6. Op welke wijze en gedekt uit welke begrotingspost worden onder meer de 
uitvoeringskosten van personeel en huur van vergaderruimten gefinancierd? 
De kosten worden gedekt uit de begrotingspost 76730010-43200000 
Implementatie beleidsplan Van Afval Naar Grondstof (VANG). Zie ook 
antwoord vraag 5.

7. Gaat het college zonder een gewijzigd raadsbesluit door met het organiseren 
van de kennelijke bijeenkomst?
Niet van toepassing.

8. Zegt het college toe, de voorgenomen bijeenkomst(en) en alle daarmee 
verbonden werkzaamheden te beëindigen en eerst de resultaten van het 
haalbaarheidsonderzoek voor te leggen aan de raad? Wanneer kan dit worden 
verwacht?
Eerst dient het haalbaarheidsonderzoek dus nog te worden uitgevoerd. Deze 
duurt 1 jaar. De resultaten hiervan worden voorgelegd aan de raad. Dit zal 
naar verwachting in Q2-2023 zijn.

Aanvullende informatie
Deelname haalbaarheidsonderzoek
Deelname aan het haalbaarheidsonderzoek is vrijblijvend. Wij stellen de inwoners in 
de gelegenheid om het GFT-E apart in te kunnen zamelen. Op dit moment kunnen zij 
dat niet vanwege het ontbreken van de nodige inzamelvoorzieningen. Op deze manier
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wordt ook inzichtelijk hoeveel GFT-E afval kan worden ingezameld, hoe de 
vervuilingsgraad is, en wat dit betekent voor de hoeveelheid fijn restafval.

Verplichte inzameling GFT-E voor alle huishoudens in 2024
Inmiddels is het wettelijk kader (Europese Kaderrichtlijn Afvalstoffen) gewijzigd. Dit 
betekent dat er een verplichting geldt om vanaf 31 december 2023 het GFT-E 
(bioafval) bij aļļe huishoudens in de gemeente in te zamelen. Dus ook bij de 
hoogbouw. Op deze datum dient de inzameling GFT-E overal gereed te zijn. De 
resultaten van het haalbaarheidsonderzoek kunnen ons helpen om de implementatie 
op een zo'n passend mogelijke wijze uit te voeren.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben

Floogachtend,
burgemeester en wethouders van

de

mr. N.M.H.C. Pot-Broos

de loco-secret.

rmeerd

eerster,

Belt, MBA

3


