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Bijlagen

Geachte heer Aartsen en heer Vissers,

Naar aanleiding van de door u gestelde vragen ex art.9 RvO inzake bovenvermeld onderwerp 
delen wij u het volgende mede.

Vraag 1. t/m 5
Waarom mogen bewoners van het centrum, die voorheen wel kliko’s hadden staan en dit ook graag 
weer willen, geen kliko’s meer hebben en moeten zij perse met vier verschillende zakken naar vier 
verschillende containers toe lopen?
Wat is de reden dat bewoners van het centrum geen keuzevrijheid hierin hebben, terwijl het wel 
mogelijk is voor andere wijken en dorpen in Breda om gewoon kliko’s te hebben staan?
Ziet het College ook de nadelige effecten voor het milieu in, omdat afvalscheiding in het centrum 
van Breda zo ongemakkelijk wordt gemaakt, met als gevolg dat mensen maar gewoon alles in een 
restafvalzak gooien in plaats van met vier verschillende zakken naar vier verschillende containers 
te lopen?
Is het college bereid om alle centrumbewoners die graag een plastic-, papier- of GFT-kliko aan huis 
wensen die ook te geven net zoals dat ook in andere wijken en dorpen gebeurd?
Zo ja, is het college bereid om opnieuw een brief naar de centrum bewoners te sturen met daarin 
de vraag of zij een van deze kliko’s aan huis wensen?

Antwoord 1. t/m 5.
In februari 2016 is door uw gemeenteraad de Bredase uitwerking Van Afval Naar Grondstof 
vastgesteld. Hierin is ook vastgelegd dat gemeente is ingedeeld op basis van (eigen) kennis en 
ervaring en gebiedstype. Binnen deze gebiedstypen gaat/vindt de afvalinzameling op een andere 
manier plaats(vinden). De verschillen komen onder andere door de inrichting van de straat, de 
openbare ruimte, de eigen tuinen e.d. van de mensen, hoogbouw en centrumgebied. Dit heeft er 
toe geleid dat voor het gebied rondom het stadshart ook voor een bepaalde wijze van afval 
inzamelen is gekozen. In dit gebied is door zijn grote variatie aan type bewoning en combinatie van 
wonen en bedrijven een minder eenduidig aanpak mogelijk. Voor dit gebied heeft Afvalservice 
gezocht naar een wijze van inzamelen die hier het beste bij past. Bewoners zijn over de gekozen 
aanpak geïnformeerd in december 2017. Het gaat hier nadrukkelijk om de schil rond het historische 
stadshart. In het stadshart zelf is geen sprake van een verandering van inzameling.
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Deze aanpak houdt in dat in het gebied rondom het stadshart centrale inzamelvoorzieningen zijn 
aangelegd voor restafval, papier en karton, plastic verpakkingsafval en groente- fruit en tuinafval. 
Alle inwoners hebben daarnaast de keuze gehad voor een container voor gft afval.

Bij de door de gemeente georganiseerde bijeenkomsten in december is met een aantal bewoners 
gesproken over behoud van de containers. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat op basis van deze 
bewonersinitiatieven in februari is afgesproken is dat in Dr. van Mierlostraat en de Nieuwe 
Boschstraat en omgeving de bewoners alsnog de keuze wordt gegeven voor containers voor 
plastic en papier. In de Dr. van Mierlostraat is dit inmiddels gerealiseerd en in het andere gebied 
zijn de brieven met daarin de mogelijkheid voor een keuze onlangs verstuurd. Daarnaast wordt er 
momenteel in de Van Goorstraat door bewoners een peiling/inventarisatie uitgevoerd naar de 
interesse in de buurt voor het verkrijgen van eigen containers. Dit maatwerk is ook nadrukkelijk 
uitgangspunt bij de uitvoering van VANG.

Mede door de tariefsontwikkeling van de afgelopen jaren zijn politiek en bestuurlijk aan 
Afvalservicegrenzen gesteld in de mate waarin maatwerk bedrijfsvoeringstechnisch uitvoerbaar is 
gebleken.
De opdracht van de gemeenteraad om gegeven de tariefsontwikkeling, een forse reductie van het 
restafval te bewerkstelligen, waarbij de klanttevredenheid voor Afvalservice minimaal een 7 zou 
scoren, is behaald.

Nu de transitieperiode naar de nieuwe manier van inzamelen afloopt, is het zaak om de aanpak 
verder te verfijnen in het streven naar de landelijke VANG-doelstelling van 0 kilogram afval.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Breda,
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