
 

 

Raads- en commissieleden, 
 
Onlangs heeft raadslid mevrouw Zwiep de onderstaande schriftelijke vragen gesteld over de 
sluiting van het afvalbrengpunt van de Werktuig en Bouwdienst (W&B) aan de 
Brandlichterweg: 

 Waarom is het afvalbrengpunt bij W&B per direct gesloten? 
 Hoe wordt dit gecommuniceerd naar onze inwoners toe? 
 Wat zijn de gevolgen in juridische en financiële zin voor de gemeente ? 

Naar aanleiding van deze schriftelijke vragen over de W&B wil ik u namens het college het 
volgende melden. 
  
In 2013 heeft de raad van de gemeente Dinkelland besloten om het afvalbrengpunt in 
Denekamp te sluiten. De reden daarvoor was dat het afvalbrengpunt destijds niet meer 
voldeed aan de eisen die worden gesteld door de Wet milieubeheer. Destijds is tevens 
besloten om het afvalbrengpunt van de gemeente Tubbergen aan de Galvanistraat aan te 
wijzen als het gemeentelijk afvalbrengpunt voor de gemeente Dinkelland. Inwoners kunnen 
tegen vergoeding voor een dagpas ook gebruik maken van het afvalbrengpunt in Oldenzaal. 
Daarmee was de gemeente Dinkelland verzekerd van het hebben van een gemeentelijk 
afvalbrengpunt.  
  
De gemeente kan een commerciële partij, wanneer die voldoet aan de voorwaarden van het 
bestemmingsplan en de omgevingsvergunning, aanwijzen als inzamelaar van afval zoals ook 
met Postel is gedaan. Dat is op verzoek van en voor kosten van de inzamelaar. De gemeente 
heeft hier geen financiële bemoeienis mee. W&B zamelde afval in wat niet was toegestaan 
volgens het geldende bestemmingsplan en omgevingsvergunning zoals die waren 
aangevraagd en verleend voor de verplaatsing van het bedrijf naar de Brandlichterweg. 
  
Na controle en aanschrijving heeft W&B besloten om per direct die geconstateerde 
overtredingen te staken. Aan de hand van een persbericht van 8 augustus heeft de W&B zelf 
al gecommuniceerd dat zij per direct alle inzamelactiviteiten staken. Inmiddels hebben zij 
een principeverzoek ingediend om te komen tot een wijziging van het geldende 
bestemmingsplan. Nadat deze procedure is doorlopen zal men ook een nieuwe 
omgevingsvergunning aanvragen. Daarna kunnen wij de W&B formeel aanwijzen als 
inzamelaar. 
  
Ik ga er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
  
Namens het college van Burgemeester en wethouders 
Wethouder Blokhuis 
 


