De Kiel, 17 april 2020
Aan de fracties van de gemeenteraad van Coevorden
Geachte leden van de raad/fracties.
Graag brengen we het volgende onder uw aandacht.
Vorig jaar mei heeft uw college het beleid ten aanzien van toegang tot afvalbrengstations in de
gemeente veranderd. Aan alle gezinnen is een milieupas uitgereikt; zonder milieupas geen toegang
tot het afvalbrengstation. Voor de leden van onze VVE (vereniging van eigenaren) betekende dit dat
Zweeloo niet langer toegankelijk was. Sommige leden kwamen letterlijk voor een gesloten hek. Op
18 juni 2019 hebben we het college een brief verstuurd met de vraag of hiervoor een oplossing
bedacht kan worden.
Bij brief van 1 juli 2019 heeft het college geantwoord dat ze van mening is dat ons park een
‘inrichting’ (lees: een bedrijf) is in de zin van de Wet Milieubeheer; maar het college wilde nog
controleren of die stellingname juist is. Als er geen sprake zou zijn van een ‘inrichting’ dan is het
college verplicht het afval in te zamelen (inzamelplicht ex. artikel 10.21 Wet Milieubeheer).
Daar er op ons park geen enkele bedrijfsmatige activiteit plaatsvindt, zijn wij van mening dat de
gemeente een inzamelplicht heeft. In een gesprek op 17 september 2019 met de wethouders Huizing
en Zwiers hebben we dit onder de aandacht gebracht. Ook hebben we er in dat gesprek op gewezen
dat er geen Melding in de zin van de Wet Milieubeheer is gedaan; evenmin heeft het college ooit een
brief verstuurd om ons park te manen tot het indienen van een Melding. Dus vanuit de uitvoering
van de Wet Milieubeheer behandelt uw college ons niet als een ‘inrichting’.
Bij brief van 14 oktober 2019 hebben we het college formeel gevraagd om in het vervolg op ons park
de inzameling van het vrijkomende huishoudelijk afval ter hand te nemen. Ondanks telefoontjes met
de behandelend ambtenaar en andere acties van onze zijde, hebben we tot op heden nog geen
formeel antwoord op onze vraag. Het laatste ambtelijke mailtje dateert van 27 maart 2020. In dit
mailtje wordt ons bericht dat er op korte termijn geen besluit genomen zal worden. Als motief wordt
hiervoor aangedragen dat men de vraag wil beantwoorden in het kader van het project Vitale
Vakantieparken (VVP). Er wordt niet uitgelegd welke verbinding dit project VVP heeft met de
uitvoering van de Wet Milieubeheer.
Bovenstaande leidt er toe dat:
-

We op onze informele brief van 18 juni 2019 nog geen antwoord hebben ontvangen;

-

We op onze formele brief van 14 oktober 2019 ook geen antwoord hebben ontvangen

-

Onze leden sinds 1 mei 2019 zich niet kunnen ontdoen van grof huishoudelijk afval omdat
Zweeloo voor onze leden gesloten is zonder het hebben van een alternatief;

-

We verbaasd zijn over het feit dat op andere vergelijkbare parken wel het afval door de
gemeente wordt ingezameld. Ons park “Op de Tip” bestaat uit 42 huisjes; ten noorden van
ons park staan nog 17 vergelijkbare huisjes waar de gemeente wel het afval inzamelt. Ook op
andere parken, onder andere nabij Meppen, zamelt de gemeente het afval in. We begrijpen
deze rechtsongelijkheid niet.

Hiermee overschrijdt het college niet alleen de termijnen die de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
stelt aan het beantwoorden van een brief (de Awb kent een termijn van 8 weken, in ons geval
hebben we na 5 maand nog geen antwoord, alleen het antwoord dat het niet op korte termijn is te
verwachten). Daarnaast behandelt het college ons in het kader van Wet Milieubeheer

(Activiteitenbesluit) niet als een bedrijf maar heeft het twijfels als het gaat om het inzamelen van het
huishoudelijk afval. En verder wordt op andere vergelijkbare parken wel het afval ingezameld, maar
wil het college het tot nu toe niet op ons park verzorgen.
Tegen deze achtergrond doen we een beroep op u als vertegenwoordigers van onze leden. Graag
vernemen we van u wat u vindt van:
1

het feit dat we op een redelijke termijn geen antwoord hebben gekregen op ons formeel
verzoek van 14 oktober 2019. Het enige antwoord dat we op dit moment hebben is een
ambtelijke mail met de melding dat het antwoord op korte termijn niet verwachten is.

2

Het feit dat de wethouder milieuvergunningen ons in kader van het Activiteitenbesluit
van de WM niet ziet als een bedrijf, maar dat de wethouder afval (inzameling
huishoudelijk afval) denkt dat we wel een bedrijf zijn.

3

Het college rechtsongelijkheid toepast; op andere vergelijkbare parken wordt het afval
wel ingezameld, op ons park wil het college dat (nog?) niet doen.

We verwachten tenminste van elke fractie antwoord; met de gegeven antwoorden kunnen we ons
bezinnen op verdere acties. Een antwoordtermijn van 5 weken lijkt ons redelijk (dus voor 23 mei
2020. Mogelijk kan onze ledenraad eind mei doorgaan; kunnen we uw antwoorden bespreken).
Met vriendelijke groet,
Namens onze leden, het bestuur van de Vereniging van eigenaren van “Bungalowpark op de Tip’

PS
Voor alle duidelijkheid het volgende. Sinds jaar en dag wordt het huishoudelijk afval op ons park ingezameld door een
marktpartij door middel van een grote verzamelcontainter (2500 liter). Voor ons park is dat financieel aantrekkelijker dan
het betalen van afvalstoffenheffing. Naast de verzamelcontainer maakten onze leden gebruik van het afvalbrengstation in
Zweeloo; beredeneerd vanuit de afvalstoffenheffing is dit mogelijk niet juist als de bijdrage voor toegang niet
kostendekkend is. Nu ons de toegang tot Zweeloo is ontnomen hebben de leden er voor gekozen om de belangen van het
milieu en duurzaamheid (scheiden van afval) zwaarder te laten wegen dan de financiële belangen. Om die reden is de brief
van 14 oktober verstuurd.

