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Goedemorgen, 

 

Bijgaande brief is verzonden naar stichting Linquenda. De gemeenteraad ontving graag een afschrift. Bij deze. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jacob van Leeuwen 

Beleidsadviseur Afval & Grondstoffen 
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Geachte heer Blankenburgh,
Hartelijk dank voor uw brief van juni 2021 waarin u, namens de Stichting Linquenda, toestemming vraagt om 
gebruik te maken van de milieustraat in Oudewater. We waarderen de bijdrage die uw stichting levert aan het 
hergebruik van producten en materialen zeer. Onze waardering en het nut van uw stichting zijn helaas niet van 
invloed op de kaders waarin wij moeten besluiten of uw stichting restpartijen bij de milieustraat mag brengen. 
Hoewel het bij de goederen die u inneemt aanvankelijk voornamelijk om ‘afval’ uit huishoudens gaat, is de 
inname ervan onderdeel van een bedrijfsmatig proces, namelijk dat van een kringloopbedrijf. Het maakt daarbij 
niet uit dat deze activiteiten gedaan worden in de vorm van een stichting met een erkend goed doel. 
Nederlandse gemeenten hebben de zorgplicht voor de inzameling van huishoudelijk afval. Zodra het afval bij u 
gebracht is, is het geen huishoudelijk afval meer. De inzameling van niet-huishoudelijk afval is niet toegestaan 
zonder dat aan strikte voorwaarden wordt voldaan zoals een gescheiden registratie van de hoeveelheden en 
kosten en het in rekening brengen van een marktconform tarief. Zo moet worden voorkomen dat publieke 
middelen worden gebruikt om te concurreren met particuliere inzamelaars. Aan bovenstaande eisen kan niet 
worden voldaan en inzameling van bedrijfsmatig afval is de gemeente dan ook niet toegestaan. 
Om bovengenoemde reden kunnen we u dan ook geen toegang verschaffen tot de milieustraat. We adviseren u 
om bij de inname van de goederen vooraf goed te kijken naar de bruikbaarheid en verkoopbaarheid. Zo wordt de 
hoeveelheid ‘rest-afval’ voor de stichting tot een minimum beperkt en wordt bovendien voorkomen dat u als een 
inzamelaar voor allerhande afval wordt gebruikt. 
Niet-herbruikbare goederen kunnen bewoners zelf naar de milieustraat brengen. Wanneer u bewoners helpt bij 
(bijvoorbeeld) het afvoeren van een complete inboedel dan kunt u, samen met de bewoner en met gebruik van 
de afvalpas van het betreffende adres, op de milieustraat terecht met de materialen die niet herbruikbaar zijn.
We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend 
 

Hartelijk dank voor uw brief van juni 2021 waarin u, namens de Stichting Linquenda, toestemming 
vraagt om gebruik te maken van de milieustraat in Oudewater. We waarderen de bijdrage die uw 
stichting levert aan het hergebruik van producten en materialen zeer. Onze waardering en het nut van 
uw stichting zijn helaas niet van invloed op de kaders waarin wij moeten besluiten of uw stichting 
restpartijen bij de milieustraat mag brengen. 

Hoewel het bij de goederen die u inneemt aanvankelijk voornamelijk om ‘afval’ uit huishoudens gaat, 
is de inname ervan onderdeel van een bedrijfsmatig proces, namelijk dat van een kringloopbedrijf. Het 
maakt daarbij niet uit dat deze activiteiten gedaan worden in de vorm van een stichting met een 
erkend goed doel. 

Nederlandse gemeenten hebben de zorgplicht voor de inzameling van huishoudelijk afval. Zodra het 
afval bij u gebracht is, is het geen huishoudelijk afval meer. De inzameling van niet-huishoudelijk afval 
is niet toegestaan zonder dat aan strikte voorwaarden wordt voldaan zoals een gescheiden registratie 
van de hoeveelheden en kosten en het in rekening brengen van een marktconform tarief. Zo moet 
worden voorkomen dat publieke middelen worden gebruikt om te concurreren met particuliere 
inzamelaars. Aan bovenstaande eisen kan niet worden voldaan en inzameling van bedrijfsmatig afval 
is de gemeente dan ook niet toegestaan. Om bovengenoemde reden kunnen we u geen toegang 
verschaffen tot de milieustraat.

Momenteel vinden er, in het kader van een programma van de rijksoverheid genaamd ‘Circulaire 
Ambachtscentra’, pilots plaats in Nederland. Deze pilots hebben onder andere tot doel te onderzoeken 
hoe juridische barrières rondom de milieustraat kunnen worden weggenomen. We blijven deze 
ontwikkelingen op de voet volgen om te zien of we hier als gemeente ons voordeel mee kunnen doen.

We adviseren u om bij de inname van de goederen vooraf goed te kijken naar de bruikbaarheid en 
verkoopbaarheid. Zo wordt de hoeveelheid ‘rest-afval’ voor de stichting tot een minimum beperkt en 
wordt bovendien voorkomen dat u als een inzamelaar voor allerhande afval wordt gebruikt. 

z.o.z.
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Niet-herbruikbare goederen kunnen bewoners zelf naar de milieustraat brengen. Wanneer u bewoners 
helpt bij (bijvoorbeeld) het afvoeren van een complete inboedel dan kunt u, samen met de bewoner en 
met gebruik van de afvalpas van het betreffende adres, op de milieustraat terecht met de materialen 
die niet herbruikbaar zijn.

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend, 

Het college van burgemeester en wethouders, 

De secretaris, De burgemeester,

mr. J.J. Michel drs. D.C. de Vries


