
 
MOTIE 
Voorstel nr.:
Onderwerp: Structurele oplossing voor afvalcontainers in de historische binnenstad van Steenwijk

De raad van de gemeente Steenwijkerland in vergadering bijeen d.d. 20-04-2021
Overwegende dat:

 De APV het plaatsen van afvalcontainers op openbaar terrein in de gemeente Steenwijkerland 
niet toestaan met uitzondering van de dag van lediging;

 In onze historische binnenstad een groot aantal afvalcontainers het straatbeeld ontsieren, een 
onaangename geur verspreiden en ongedierte aantrekken. 

Is van oordeel dat:

 Ondernemers zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen afval en dat zij terecht op hun 
verantwoordelijkheden gewezen zijn;

 De APV gehandhaafd dient te worden en camoufleren van de afvalcontainers legalisatie is van 
het verbod afvalcontainers te plaatsen in de openbare ruimte;

 Het verdwijnen van de afvalcontainers in de openbare ruimte bijdraagt aan een aangenaam 
verblijfsklimaat en daarmee aan de integrale visie op de binnenstad van Steenwijk;

 De huidige situatie waarbij veel ondernemers sinds meer dan 12 maanden sterk verminderde 
inkomsten hebben en vaak hoge vaste lasten niet een situatie is om strikt te handhaven.

Verzoekt het college:

 De beoogde pilot om de containers in de Kalverstraat en de Waagstraat te verzamelen en te 
camoufleren om te zetten in een pilot welke bijdraagt aan een structurele en duurzame 
oplossing;

 Hiervoor op 2 locaties in de directe omgeving van de Kalverstraat en de Waagstraat een 
ondergrondse container te plaatsen met voldoende omvang om bij te dragen aan een echte 
oplossing;

 Al het mogelijke te doen om deze pilot te realiseren voor 1 juli 2021.

 De kosten voor de aanleg van deze pilot op te nemen in de PPN 2021; de kosten van het 
ophalen zijn uiteraard voor de deelnemende bedrijven. 

 Deze pilot 6 maanden na realisatie te evalueren met de ondernemers en de bewoners uit de 
binnenstad;

 Met de ondernemers een tijdspad af te spreken waarin de lopende contracten voor de 
bedrijfsafvalcontainers opgezegd kunnen worden en aansluitend conform APV te handhaven 
wanneer containers in de openbare ruimte blijven staan. 

 Gezamenlijk te komen met een voorstel voor een structurele oplossing waarmee de 
afvalcontainers definitief uit het straatbeeld van de Steenwijker binnenstad verdwijnen;

 Daarbij te betrekken hoe in vergelijkbare steden met de afvalproblematiek is omgegaan;



 In de pilot mee te nemen hoe bedrijfsafval beter kan worden gescheiden;

 Bij dit voorstel een kostenoverzicht te presenteren met een goede verdeling waaruit blijkt dat 
de ondernemers die hiervan gebruik maken ook bijdragen aan de kosten; 

 De problematiek van deze afvalcontainers niet te beperken tot de historische binnenstad van 
Steenwijk maar ook in de overige kernen met een historisch centrum van Steenwijkerland een 
structurele oplossing te zoeken voor in de openbare ruimte geparkeerde afvalcontainers.

en gaat over tot de orde van de dag.
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