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Breda, 18 april 2019 

 

Betreft: Vragen ex. art. 9 RVO 

 

Aan het college van B&W van Breda 

 

Onderwerp: Zijn regels voor afvalinzameling wel voldoende duidelijk?  

 

Geacht college, 

 

Illegaal gedumpt afval is iedere inwoner van Breda en haar dorpen, een doorn in het 

oog. Vooral afval dat nabij de ondergrondse containers wordt gezet, houdt de 

gemoederen flink bezig. De grootste politieke partij van Breda wil zelfs zover gaan 

als cameratoezicht, daarmee volledig voorbijgaand aan Artikel 2:74 van de 

Algemene Plaatselijke Verordening (APV) over cameratoezicht in woonbuurten. 

 

  
Ondergrondse containers waarbij ook geregeld illegaal wordt gedumpt, zonder verbodsbord of uitleg. 

 

Afgelopen zaterdag was SP Breda buurten in de buurt Brabantpark. Wij spraken daar 

onder andere met omwonenden van ondergrondse containers. Die wezen ons erop 

dat er natuurlijk hufters zijn die zich nergens iets van aantrekken. Maar ook dat het bij 

veel mensen onwetendheid is, vooral voor nieuwe Bredanaars die minder bekend 

zijn met de taal en gebruiken. Bij veruit de meeste plekken staat niet aangegeven dat 



het verboden is om afval dat niet in de containers past, ernaast te zetten. Ook staat 

niet aangegeven op welke wijze je dan wel van het (grof) huisvuil af moet raken. 

 

SP Breda staat voor een andere koers dan onderdrukking en repressie. Er moet 

worden ingezet op goede communicatie zodat de regels voor iedereen glashelder 

zijn. De daadwerkelijk kwaadwillenden die dan overblijven, pakken we keihard aan. 

Want iedereen heeft natuurlijk recht op een schone leefomgeving. 

 

Dit brengt ons tot de volgende vragen: 

1. Kunt u bevestigen dat het voorstel van de VVD voor het plaatsen van mobiele 

camera’s bij containers in woonbuurten, in strijd is met Artikel 2:74 van de 

APV? 

2. Bent u het ook met ons eens dat camera’s tot een waterbedeffect zullen leiden 

en het illegaal dumpen in sloten of groenstroken buiten het zicht van de 

camera, vermoedelijk toe zal nemen? 

3. Waarom staat er bij het overgrote deel van de containers geen bord dat het 

verboden is afval naast de containers achter te laten of hoe men dan wel van 

het (grof) huisvuil af kan komen? 

4. Is het juridisch houdbaar om te beboeten wanneer onvoldoende duidelijk is 

gemaakt, dat een bepaalde handeling verboden is? Hoeveel boetes zijn er 

uitgedeeld en hoeveel hiervan zijn er om die reden geseponeerd? 

5. Wat zijn de criteria om wel een verbodsbord en uitleg te plaatsen? Hoe kan 

het bijvoorbeeld dat aan de ene kant van het Edisonplein wel een bord staat 

en aan de andere kant niet? 

6. Hebben alle (nieuwe) Bredanaars voldoende kennis en internetvaardigheid 

om op de geëigende wijze van het (grof) huisvuil af te raken? Kunt u uw 

antwoord toelichten? 

7. Bent u bereid om bij alle ondergrondse containers een verbodsbord en uitleg 

te plaatsen zodat de regels voor iedereen duidelijk zijn, te beginnen met de 

plaatsen waar vaak klachten over binnen komen? 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Bas Maes   

Fractievoorzitter SP Breda  

 

 

  


