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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
Deze brief gaat over de schriftelijke vragen die gesteld zijn door de fractie PvdA, met betrekking tot de 
bijdrage aan het gemeentelijk afvalbrengpunt in Tubbergen. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben wij besloten de schriftelijke vragen met deze raadsbrief te beantwoorden.  
 
Toelichting 
De fractie van de Partij van de Arbeid geeft aan raadsbrief 10-2022 met als onderwerp de bijdrage aan het 
gemeentelijk afvalbrengpunt in Tubbergen te hebben ontvangen. Daarover worden de volgende vragen 
gesteld: 
 
1.     Is er inzichtelijk hoeveel bezoekers er komen die afkomstig zijn uit de gemeente Dinkelland? 
 
Antwoord: Nee, dit is niet inzichtelijk. Wel melden zich dagelijks inwoners van de kernen Weerselo, Saasveld 
en Deurningen bij het afvalbrengpunt. Deze bewoners geven dikwijls aan dat ze afkomstig zijn uit de 
gemeente Dinkelland en stellen de vraag of ze ook bij het afvalbrengpunt Tubbergen hun afval mogen 
aanleveren. Op basis van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) worden er geen 
persoonsgegevens gevraagd dan wel genoteerd. 
 
2.     Zo ja, kan het college aangeven hoeveel? Zo nee, waarom is dit niet inzichtelijk? 
 
Antwoord: Nee, dit is, mede gelet op de bescherming persoonsgegevens, niet inzichtelijk en wordt niet 
bijgehouden.   
 
3.     Is er een overzicht van de hoeveelheden afval die daar gestort worden van inwoners van de gemeente 
Dinkelland? Zo ja, kunnen deze cijfers verstrekt worden? Zo nee, waarom wordt dit niet bijgehouden? 
 
Antwoord: Nee, dit is, mede gelet op der bescherming persoonsgegevens, niet inzichtelijk en wordt niet 
bijgehouden.   
 
4.     Is er inzichtelijk hoeveel inwoners van Dinkelland gebruik maken van andere afvalbrengpunten, zoals 
bijvoorbeeld die van de al genoemde punten van Postel en de W&B. Maar ook eventueel de punten in 
Oldenzaal en Hengelo? 
 

 



Antwoord: Bij zowel Postel als de W&B wordt maandelijks bijgehouden welke particuliere afvalsoorten er 
worden aangeleverd alsmede het aantal bezoekers. Ook hier geldt dat in het kader van de AVG niet 
inzichtelijk is waar de bezoekers woonachtig zijn. 
 
Ten tijde van het sluiten van het gemeentelijk afvalbrengpunt in Denekamp is met Twente Milieu afgesproken 
dat inwoners van de gemeente Dinkelland tegen betaling van een dagpas ook hun restafval weg kunnen 
brengen naar Oldenzaal. Ook hier is niet inzichtelijk waar de bezoekers vandaan komen. Het milieupark in 
Hengelo is alleen toegankelijk voor inwoners van de gemeenten Hengelo en Borne. Hiervoor is een 
milieupas, niet zijnde een dagpas, benodigd. 
 
5.     Als de gemeente Dinkelland de bijdrage niet verstrekt, wat zijn dan de gevolgen voor het 
afvalbrengpunt? Heeft dan vooral de gemeente Tubbergen een probleem, of ook de gemeente Dinkelland? 
 
Op basis van artikel 10.22 lid 1 onder b van de Wet milieubeheer draagt elke gemeente er zorg voor dat er 
op ten minste één daartoe ter beschikking gestelde plaats binnen de gemeente of binnen de gemeenten 
waarmee wordt samengewerkt, in voldoende mate gelegenheid wordt geboden om grove huishoudelijke 
afvalstoffen achter te laten. De raad van de gemeente Dinkelland heeft op 18 december 2012 besloten om 
het gemeentelijk afvalbrengpunt in Denekamp te sluiten. Tevens is besloten om het afvalbrengpunt in 
Tubbergen ook aan te wijzen als het gemeentelijk afvalbrengpunt voor de gemeente Dinkelland. Als de 
gemeente Dinkelland de gevraagde bijdrage niet verstrekt, betekent dat een nog groter exploitatietekort van 
het gemeentelijk afvalbrengpunt in Tubbergen. De gemeente Tubbergen zal dan dat tekort in rekening 
moeten brengen bij alle huishoudens binnen de gemeente Tubbergen. 
 
6.     Is er ook onderzocht wat het zou kosten als er weer een eigen gemeentelijk afvalbrengpunt zou komen 
in de gemeente Dinkelland? Wellicht in combinatie met kringloopbedrijven? 
 
Antwoord: Er heeft geen onderzoek plaatsgevonden voor het opzetten van een eigen afvalbrengpunt. Ook 
niet in combinatie met kringloopbedrijven. De kosten voor een eigen gemeentelijk afvalbrengpunt zijn per 
aansluiting tussen de € 20 - € 50 afhankelijk van de eisen en wensen die de gemeente heeft.  
 
7.     Kan deze bijdrage niet leiden tot eventuele aanvragen van andere exploitanten van afvalbrengpunten 
waar veel Dinkellanders komen? Ook al zijn dat geen gemeentelijke afvalbrengpunten.  
 
Antwoord: Uiteraard zouden ook Postel en de Werktuig en Bouwdienst een aanvraag voor een 
exploitatiebijdrage kunnen vragen. In de overeenkomsten met deze partijen is nadrukkelijk opgenomen dat 
zij voor eigen rekening en risico hun afvalbrengpunt exploiteren. Aan beide partijen is nadrukkelijk 
aangegeven dat de gemeente Dinkelland geen bijdrage levert aan de exploitatie van particuliere 
afvalbrengpunten. 
 
Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 
 

 
     

 

 

de plv. secretaris 

 
 
G. van Hofwegen 

de burgemeester

 
 
J.G.J. Joosten 


