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De fractie heeft de volgende vragen:

Binnen de gemeente Roosendaal wordt het GFT-afval een keer in de twee weken opgehaald. Wonen 
mensen in een flat of hoogbouw, dan is men niet verplicht om het GFT in een container aan te bieden 
(men mag het bij het restafval doen).

We constateren dat er tot op heden nog niets geregeld is om het rest- en GFT-afval bij hoogbouw 
gescheiden in te leveren, daar waar andere gemeenten, zoals gemeenten Etten-Leur en Tilburg 
hiermee volop aan de slag zijn. Men mag wel op eigen initiatief een container aanvragen als deze op 
eigen terrein geplaatst kan worden. Deze bak, bijvoorbeeld een bak van 2,5 mᵌ, kost € 130,- (exl. 
BTW) en mag dan twee weken blijven staan. Door de hoge kosten is dit vaak geen interessante optie.

De VLP vindt het bijzonder dat een VvE blijkbaar als bedrijf wordt gezien zodra het over gescheiden 
inzameling gaat.

Gelet op de landelijke doelstelling om tot een uiteindelijke afname naar 30 kg restafval per inwoner 
per jaar te komen, meent de VLP dat in de gemeente Roosendaal op dit vlak nog volop werk aan de 
winkel is nu GFT-afvalscheiding in hoogbouw in Roosendaal nog niet van toepassing is.

De fractie van de VLP heeft de navolgende vragen:

1. Waarom wordt een VvE aangezien als bedrijf terwijl we in deze gebouwen toch veelal met 
particulieren te maken hebben?

2. Wat is de stand van zaken m.b.t. GFT-afvalscheiding in hoogbouw en op welke termijn kunnen 
we hierop aanvullend beleid van het college tegemoet zien?

3. Welk percentage van hoogbouw in de gemeente Roosendaal heeft geen directe toegang tot 
GFT-afvalscheiding?

Namens de fractie van VLP, 
Wilbert Brouwers en Alex Raggers



Wij beantwoorden de vraag als volgt:

1. Een VvE is juridisch gezien een bedrijf. Afval van bedrijven mag niet op kosten van de de 
inwoners van Roosendaal worden afgevoerd.

2. Elke hoogbouw woning mag gratis een gft container aanvragen en gebruiken. Dit is echter niet 
verplicht en de container dient op eigen grond te staan. Dit betekend vaak dat de container in 
de eigen berging moet staan, wat vaak ongewenst is door de bewoners. Begin 2020 start een 
proef van een jaar in Roosendaal met GFT scheiding in hoogbouw. Bij 4 
appartementencomplexen komt op openbaar gebied een GFT container te staan. De 
betreffende bewoners worden hierbij zorgvuldig begeleid. Ook worden biologisch afbreekbare 
zakjes en bijbehorende bakjes verstrekt.

3. Vrijwel alle hoogbouw heeft geen directe toegang tot GFT scheiding. Slechts een enkeling heeft 
een eigen GFT bak.
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