Ondernemers

Vragen en antwoorden
Vragen over DAB voor ondernemers
1) Ben ik als bedrijf verplicht mijn afval als bedrijfsafval aan te
bieden?
2) Waar en hoe kan ik mijn bedrijfsafval aanbieden?
3) Met welke inzamelaars kan ik een contract afsluiten?
4) Kan ik mijn bedrijfsafval laten ophalen door de gemeente?
5) Kan ik mijn bedrijfsafval ook zelf wegbrengen? Waarheen en wat zijn hiervoor de kosten?
6) Ben ik als bedrijf verplicht mijn afval te scheiden?
7) Welke afvalstoffen moet ik scheiden?
8) Mag ik mijn gescheiden bedrijfsafval aanbieden bij een openbare afvalvoorziening in
Zandvoort?
9) Moet ik een administratie bijhouden van de afvalstoffen?
10) Waarom worden alle restafvalcontainers alleen nog toegankelijk voor inwoners met een
afvalpas?
11) Zijn de regels ook van toepassing op particuliere toeristische verhuur zoals B&B en
pensions?
12) Komt er handhaving op het verkeerd aanbieden?
13) Hoe gaat de gemeente zwerfafval tegen?

1) Ben ik als bedrijf verplicht mijn afval als bedrijfsafval aan te bieden?
Een bedrijf is zelf verantwoordelijk voor de inzameling van bedrijfsafval. Ook moet u het afval
zelf (laten) afvoeren.
2) Waar en hoe kan ik mijn bedrijfsafval aanbieden?
U kunt een contract afsluiten met een erkende, particuliere inzamelaar om uw afval te laten
ophalen of uw afval zelf brengen naar een Milieustraat in de buurt.
3) Met welke inzamelaars kan ik een contract afsluiten?
Erkende, particuliere inzamelaars vindt u in de zogeheten VIHB-lijst. Dit is een landelijke lijst
waarin alle vervoerders, inzamelaars, handelaars en bemiddelaars van bedrijfs- of gevaarlijke
afvalstoffen in Nederland staan. De inzamelaars vervoeren de bedrijfsafvalstoffen naar
erkende verwerkers.
4) Kan ik mijn bedrijfsafval laten ophalen door de gemeente?
Nee, de gemeente heeft geen eigen inzameldienst. De gemeente heeft het inzamelen van
huishoudelijk afval uitbesteed aan Spaarnelanden. Bedrijven kunnen met Spaarnelanden een
contract afsluiten om hun afval te laten ophalen. Praktisch alle bedrijfsafvalstromen kunnen
door Spaarnelanden worden ingezameld.
5) Kan ik mijn bedrijfsafval ook zelf wegbrengen? Waarheen en wat zijn hiervoor de kosten?
U kunt uw afval ook zelf wegbrengen naar een Milieustraat in de buurt. Op de websites van
de inzamelaars staat welk afval bedrijven kunnen wegbrengen, hoe zij het moeten aanbieden
en de openingstijden van de Milieustraat voor bedrijven. De kosten kunt u bij de betreffende
inzamelaar opvragen.
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6) Ben ik als bedrijf verplicht mijn afval te scheiden?
Ja, als bedrijf moet u uw bedrijfsafval of bedrijfsafvalstoffen scheiden en gescheiden
afvoeren. Zie ook de informatie van de Rijksoverheid.
7) Welke afvalstoffen moet ik scheiden?
Als u een vergunning heeft van de gemeente of de provincie staat in die vergunning meestal
welke afvalstoffen u precies moet scheiden. Heeft u geen vergunning? Dan gelden de regels
uit het Activiteitenbesluit Milieubeheer. Papier/karton en gevaarlijk afval (incl. asbest) moet
altijd worden gescheiden.
8) Mag ik mijn gescheiden bedrijfsafval aanbieden bij een openbare afvalvoorziening in
Zandvoort?
Nee, de openbare afvalvoorzieningen zijn alléén bedoeld voor particuliere inwoners. U dient
uw gescheiden afvalstromen zoals papier/karton, plastic, textiel en/of glas via een erkende
afvalinzamelaar af te laten voeren of als bedrijfsafval aan te bieden bij een Milieustraat in de
buurt.
9) Moet ik een administratie bijhouden van de afvalstoffen?
Als u als bedrijf afval wegdoet, vervoert, bewerkt of verwerkt of in afvalstoffen handelt of
bemiddelt, moet u zorgen voor een goede administratie. Deze administratie wordt de
afvalstoffenregistratie genoemd. Meer informatie vindt u op de website van het Ministerie
van Infrastructuur en Waterstaat.
10) Waarom worden alle restafvalcontainers alleen nog toegankelijk voor inwoners met een
afvalpas?
Inwoners betalen via de afvalstoffenheffing voor gebruik van de restafvalcontainer en de
grondstoffencontainers voor bijv. papier/karton, glas en plastic, blik en drinkpakken. Een
bedrijf betaalt geen afvalstoffenheffing en is zelf verantwoordelijk voor het inzamelen en
afvoeren van bedrijfsafval. Alleen huishoudelijk afval is een zorgplicht van de gemeente.
11) Zijn de regels ook van toepassing op particuliere toeristische verhuur zoals B&B en
pensions?
B&B’s en pensions hoeven geen contract voor bedrijfsafval af te sluiten. Als verhuurder van
een B&B of pension bent u wel verantwoordelijk voor het aanbiedgedrag van uw gasten en
moet u overlast van bijv. verkeerd aanbieden van afval voorkomen.
12) Gaat de gemeente controleren op aanbiedgedrag ter voorkoming van zwerfafval?
Ja, de gemeente houdt in de gaten of bedrijven zich aan de regels houden en deelt boetes uit
als dat nodig is. Een regel is bijvoorbeeld dat de kleppen van de aangeboden container met
bedrijfsafval gesloten dient te zijn. Wanneer afval op straat ligt dat zonder twijfel van uw
bedrijf komt, kunt u een boete krijgen.
Ook moeten bedrijven bij een controle een bedrijfsafvalcontract of facturen van aangeboden
bedrijfsafval bij een Milieustraat kunnen laten zien.
13) Hoe gaat de gemeente zwerfafval tegen?
Gemeente Zandvoort heeft de ambitie een circulaire economie te worden, zodat alle
grondstoffen opnieuw gebruikt kunnen worden. De gemeente ondersteunt daarbij
maatschappelijke organisaties als Juttergeluk die producten maken van gevonden zwerfafval.
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Daarbij investeert de gemeente in bijvoorbeeld slimme vuilnisbakken in de openbare ruimte.
Deze vuilnisbakken hebben een grotere inhoud dankzij een perssysteem en geven aan
wanneer de bak vol zit. Op die manier gaan we overvolle afvalbakken tegen. Ook verdwijnen
de gele huisvalzakken en plaatst de gemeente voor inwoners die hiervan gebruikt maakten
onder- en bovengrondse containers.
Tot slot kan iedereen, dus ook ondernemers, een melding doen van overlast zoals afval naast
de containers. De afdeling Handhaving zal deze meldingen beoordelen en eventueel
opdracht geven het afval zo spoedig mogelijk te laten verwijderen.

Staat uw vraag er niet tussen?
Heeft u vragen over het plan of afval scheiden, aanvullingen of opmerkingen? Kijk op www.wijscheidenafval.nl
of stel uw vraag bij voorkeur via het formulier op de website van Spaarnelanden dat u vindt op
www.spaarnelanden.nl/zandvoort. Lukt dat niet, dan kunt u op werkdagen bellen met de Klantenservice van
Spaarnelanden via tel. 023-75 17 200 (tussen 8.00 en 16.30 uur).
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