
Informatie over onderwerpen betreffende de milieustraat ten behoeve van 

de behandeling in de besluitvormende vergadering van 19 december 2019.  

   

Vraag: 

1.Is het personeel voldoende betrokken bij de planvorming milieustraat? 

                Antwoord: 

Ja, al in het ontwerpstadium in 2018 zijn de beheerders betrokken bij het onderzoek 

milieustraat. Er is een concepttekening afgegeven waarbij uitleg is gegeven en gevraagd is 

om mee te denken. Ook is daarbij gesproken over de mogelijkheid om aan de 

Renessestraat panden aan te kopen als uitbreidingsoptie. In 2019 hebben we de beoogde 

uitbreiding in het veld uitgezet waarbij beheerders is gevraagd om mee te kijken. Naar 

aanleiding hiervan is het plan aangepast (meer ruimte achter KGA depot). Zoals bekend is 

in april 2019 het plan door het college vastgesteld. Nadat de resultaten van de 

aanvullende onderzoeken bekend waren is het eerder vastgestelde plan opnieuw met de 

beheerders besproken. Ook bij de verdere uitwerking zal het personeel betrokken 

worden. 

 

 

                Vraag: 

2. Wat wordt ondernomen tegen  de vervuiling aan de Renessestraat?  

Antwoord: de vervuiling betreft onder andere de opslag van oud ijzer vanwege de oud 

ijzerhandel aan de Van Andelstraat 4. Deze handel voldoet niet aan de milieueisen en 

daarvoor is een handhavingsprocedure gevolgd. Er is een dwangsom opgelegd om te 

voldoen aan de milieueisen en deze dwangsom is verbeurd. De bedrijfsactiviteiten zijn 

echter niet beëindigd waardoor een nieuwe handhavingsprocedure zal worden 

opgestart. Dit is gemandateerd aan de OMWB (omgevingsdienst).   

 

                Vraag: 

3. Kan er een globale indicatie gegeven worden van de kosten van een nieuwe milieustraat (los 

van het vervroegd afschrijven van de huidige investeringen). 

Antwoord: Dit is helemaal afhankelijk van de omvang en het voorzieningennivo. we 

schatten de kosten van  een nieuwe milieustraat op  2  a 2,5 miljoen euro Dit is exclusief 

vervroegd afschrijven restantboekwaarde milieustraat ( € 410.000,-). 

 

                Vraag: 

4. Gaat de gemeente  met het oog op de toekomst ook de andere percelen aan de 

Renessestraat  verwerven?. 

                Antwoord: Voorheen is dat al onderzocht. Omdat we de extra ruimte niet nodig hebben 

en in verband met het kostenplaatje  is er voor gekozen om in het verder traject niet actief te 

gaan verwerven. 

 

 

                Vraag: 



5. De motie Rollpacker is uitgebreid besproken. De berekening die er nu ligt vinden de meeste 

raadsleden te kort door de bocht. Motieven die daar bij aangedragen worden zijn: 

- Door de automatisering van de toegangscontrole krijgt het personeel tijd beschikbaar die 

ingezet zou kunnen worden voor de verdichting van de containers. 

- De technische levensduur zou mogelijk langer kunnen zijn dan de theoretische 

afschrijvingstermijn van 8 jaar. 

- De transportkosten zouden geïndexeerd kunnen worden. 

- Het kostenaspect hoeft niet doorslaggevend te zijn. Minder transportbewegingen betekent ook 

milieuwinst. 

Antwoord: Zoals bekend moet het scenario 2 na besluitvorming verder uitgewerkt 

worden en komen we  in het 2
e
 kwartaal 2020  terug bij de raad voor het beschikbaar 

stellen van de benodigde investeringsmiddelen. In de komende maanden zullen we 

 samen met het personeel van de milieustraat naar bovenstaande aspecten kijken en 

gelijktijdig met het voorstel voor de investeringsmiddelen de uitkomsten van dit 

onderzoek meenemen. We hebben dan  de tijd om een en ander weloverwogen te 

onderzoeken. Het raadsvoorstel en besluit kan daarbij intact blijven want dat houdt niet 

meer in dan de raadsleden informeren over de onderzoeksresultaten. 

 

 

 


