
 
Op 4 april jongstleden is in de gemeenteraad het raadsvoorstel ‘beter afval scheiden’ aangenomen. 

Uiteraard is dit een raadsvoorstel geweest met de nodige haken en ogen en zorgen bij iedere 

fractie van de Roosendaalse gemeenteraad. Het afvalbeleid gaat namelijk iedere Roosendaalse 

inwoner aan en speelt een grote rol in het dagelijkse leven. Vanwege die zorgen zijn er door de 

wethouder enkele toezeggingen gedaan waaronder de informatie ‘campagne’ die gehouden zal 

worden om iedere inwoner inzicht te geven in de veranderingen die komen in het nieuwe systeem 

en wat dit voor iedere inwoner betekent. Aangaande het aangenomen raadsvoorstel en online 

berichten heeft het CDA Roosendaal enkele vragen aan de wethouder. 

 
Vraag 1 

Kunt u uiteenzetten wat de gemeente Roosendaal ziet als de complete informatie 

‘campagne’/voorziening om de wijzigingen in het afvalbeleid te verduidelijken voor onze inwoners? 

Zo ja, graag. Zo nee, waarom niet? 

 
Vraag 2 
2a.  
Bent u het met het CDA Roosendaal eens dat bij een zodanig grote wijziging in het beleid er een 
brief en/of mail gestuurd moet worden richting ieder huishouden in de gemeente Roosendaal met 
het complete informatiepakket? Zo ja, wanneer kunnen de inwoners deze verwachten?  

Zo nee, waarom niet? 

2b. 

Bent u het met het CDA Roosendaal eens dat ‘versplinterde’ informatieberichten online plaatsen 

zoals, de geldigheidsduur van de tikken, onduidelijkheid en verwarring kan oproepen bij onze 

inwoners wanneer er vooraf nog geen compleet informatiepakket is aangeboden? Zo ja, waarom is 

deze keuze dan gemaakt? Zo nee, waarom niet? 

 

Vraag 3 

Afgelopen week konden we online lezen dat de tikken tot eind juli 2019 geldig zijn op de huidige 

milieustraat en dat er vanaf augustus 2019 op het Grondstoffencentrum een andere regeling geldt 

qua betalingen. De afvalstromen kunnen dan gratis worden aangeboden behalve (grof) restafval en 

dakleer. Voor deze tikken wordt door de inwoners betaald in de vorm van een afvalstoffenheffing, 

maar deze tikken zijn nu niet voor het gehele jaar geldig. Online valt te lezen dat er geen geld 

terug wordt gegeven voor niet gebruikte tikken, aangezien dit eerder ook niet gebeurde aan het 

eind van een kalenderjaar. Dat klinkt logisch, echter kon je de tikken toen wel enkele maanden 

langer gebruiken indien nodig dan een gedwongen einde geldigheid eind juli. 

 

Ziet u mogelijkheden om deze gemaakte kosten door de inwoners toch te verrekenen in de 

afvalstoffenheffing van dit jaar? Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom niet? 

 
Vraag 4 
Kunt u verduidelijken wat de kosten zullen zijn voor het aangeboden (grof) restafval in het nieuwe 
Grondstoffencentrum en/of deze kosten vermelden in de complete informatievoorziening voor 
inwoners? Zo ja, zie vraag 2a. Zo nee, waarom niet? 
 
 
Namens de fractie van het CDA Roosendaal, 
 
Roger van Nassau 
 

 Schriftelijke vraag 

 

Datum 7 mei 2019 
 

Onderwerp Afvalbeleid 

Betreft het een raadsvoorstel/raadsmededeling 
in de cyclus? 

Nee 

Portefeuillehouder Wethouder Koenraad 



 
Wij beantwoorden uw vragen als volgt:  
 
 
Vraag 1 

Kunt u uiteenzetten wat de gemeente Roosendaal ziet als de complete informatie 

‘campagne’/voorziening om de wijzigingen in het afvalbeleid te verduidelijken voor onze inwoners? 

Zo ja, graag. Zo nee, waarom niet? 

 

1: Het voorstel is om de campagne in fases op te knippen. Ieder met zijn eigen thema en 
doelstelling. Dit wordt gebaseerd op SMART geformuleerde uitgangspunten, waarop we de 
communicatiecampagne baseren. Zodra wij deze uitgangspunten en doelstellingen definitief 
hebben geformuleerd, delen wij deze met de raad, zoals wij hebben toegezegd.   

De communicatie rondom het nieuwe Grondstoffencentrum ligt bij Saver voor zowel de gemeente 
Halderberge als Roosendaal en is geen onderdeel van deze campagne. We willen deze wel nauw op 
elkaar aan laten sluiten, hierover zijn we met Saver in overleg.  

Vraag 2a 
Bent u het met het CDA Roosendaal eens dat bij een zodanig grote wijziging in het beleid er een 
brief en/of mail gestuurd moet worden richting ieder huishouden in de gemeente Roosendaal met 
het complete informatiepakket? Zo ja, wanneer kunnen de inwoners deze verwachten?  

Zo nee, waarom niet? 

 
2a: Wij zijn het met u eens dat iedere bewoner van Roosendaal recht heeft op goede informatie. 
Wij zetten in op maatwerk. Dit betekent dat het zo kan zijn dat bijvoorbeeld het beleid als geheel 
beschikbaar is via onze online kanalen en dat we per doelgroep maatwerk leveren om de mensen 
mee te nemen in het proces. Hoe we dit precies in gaan steken is mede afhankelijk van 
uitgangspunten en de doelstellingen (vraag 1). In juni is er een plan van aanpak, want dan moet de 
eerste communicatie met betrekking tot de wisseling van de containers gedaan worden. Dit doen 
we samen met SAVER.  

Vraag 2b 

Bent u het met het CDA Roosendaal eens dat ‘versplinterde’ informatieberichten online plaatsen 

zoals, de geldigheidsduur van de tikken, onduidelijkheid en verwarring kan oproepen bij onze 

inwoners wanneer er vooraf nog geen compleet informatiepakket is aangeboden? Zo ja, waarom is 

deze keuze dan gemaakt? Zo nee, waarom niet? 

 
2b: Dit is inderdaad een ongelukkige samenloop van omstandigheden. De opening van het nieuwe 
Grondstoffencentrum is een apart onderdeel waarvoor de communicatie bij Saver ligt. Er is bij 
SAVER een journalist langs geweest en er zijn vragen beantwoord wat geresulteerd heeft in een 
artikel in de Bode in Halderberge. Dit heeft de gemeente Halderberge en Roosendaal genoodzaakt 
om te communiceren over de tikken. Dit was namelijk op dat moment nog niet de bedoeling, maar 
we kregen zoveel vragen dat niet communiceren geen optie was. 

Vraag 3 

Ziet u mogelijkheden om deze gemaakte kosten door de inwoners toch te verrekenen in de 

afvalstoffenheffing van dit jaar? Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom niet? 

 
3: Nee, er is geen financiële ruimte om dit binnen de afvalstoffenheffing te verrekenen. In 2017 
heeft de raad besloten om meteen vanaf de opening van de nieuwe milieustraat de gebrachte kilo’s 
restafval en dakleer in rekening te brengen. Dit om geen kostenstijging te krijgen in het vaste 
tarief, ondanks de hogere kosten van €7 per huishouden op jaarbasis die het nieuwe 
Grondstoffencentrum met zich mee brengt. Het wegen en afrekenen van restafval hoort bij het 
principe 'de vervuiler betaalt', net zoals het in 2014 ingevoerde diftarsysteem. Het gebruik van de 
tikken is een vorm van solidariteit, iedereen betaalt mee aan het grof restafval dat een deel van de 
inwoners inlevert. De afgelopen jaren werden de meeste tikken niet gebruikt en vervielen aan het 
einde van elk jaar.  

In lijn hiermee zou het ideaal zijn als het Grondstoffencentrum zou openen op 2 januari 2020. Dit is 
echter niet mogelijk door contractuele verplichtingen richting Borchwerf 2. Op 1 oktober 2019 
moet het perceel van de huidige milieustraat leeg opgeleverd zijn, omdat de partij die die grond 
heeft aangekocht dan start met bouwen.  



 

Vraag 4 
Kunt u verduidelijken wat de kosten zullen zijn voor het aangeboden (grof) restafval in het nieuwe 
Grondstoffencentrum en/of deze kosten vermelden in de complete informatievoorziening voor 
inwoners? Zo ja, zie vraag 2a. Zo nee, waarom niet? 
 
4: De kosten voor het aanbieden van grof restafval zijn 14 mei in het college besproken. Deze 
worden in juni ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.  

 


