
Technische vragen van de heer Verbeek met antwoorden betreffende de 

milieustraat. 

  

Betrekken medewerkers milieustraat bij de inrichting van de “nieuwe” 

milieustraat. 

Vraag: 

U geeft aan gesproken te hebben met de medewerkers van de milieustraat inzake de 

aanpassingen van de milieustraat. Graag verneem ik van U met welke medewerkers U overleg 

heeft gepleegd. Ook ontvang ik graag de besprekingsverslagen van alle besprekingen. 

 

Antwoord: 

Zowel beide beheerders, de voorman als ook incidenteel ingezet personeel zijn vanaf het 

begintraject betrokken in het proces.  In goed vertrouwen zijn tekeningen verstrekt en is 

gevraagd om mee te denken en feed-back te geven. De organisatie neemt uw signalen serieus en 

handelt hier naar. Nadat uw raad groen licht heeft gegeven voor de uitwerking van de 

voorkeursvariant zal er vanuit het personeel milieustraat en gemeentewerkplaats  een 

werkgroep geformeerd worden. Wij hebben er alle vertrouwen in dat de verantwoordelijk 

teammanager zijn personeel op een gedegen manier meeneemt in het verdere proces. 

 

Vraag: 

Volgens Uw antwoord zijn naar aanleiding van de besprekingen met de medewerkers van de 

milieustraat de plannen in 2019 aangepast. Zijn deze aanpassingen ná doorvoering in de 

plannen besproken met de medewerkers van de milieustraat? 

 

Antwoord: 

Ja, tijdens het laatste overleg is aangegeven dat aan de gemeenteraad scenario 2 zal worden 

geadviseerd. 

 

Kosten voorkeurscenario plan milieustraat. 

Vraag: 

De kosten van het voorkeurscenario van de milieustraat bedragen 1 miljoen euro. Wat 

worden de jaarlijkse kapitaalslasten van dit voorkeursscenario? Op welke wijze is in de 

begroting 2020 rekening gehouden met deze kapitaalslasten? 

 

Antwoord: 

De investeringen van het voorkeurscenario bestaan uit aanpassingen gemeentewerf en 

aanpassingen milieustraat. Uitgaande van een totale investering van 1 miljoen euro bedragen de 

kapitaallasten € 50.000,- /jaar (afschrijving 25 jaar en 1% rente). Uitwerking van de variant zal 

uitwijzen hoe de verdeling van de kosten kan plaatsvinden over milieustraat en gemeentewerf. 

 Zoals in het voorstel aangegeven is in de programmabegroting 2019 rekening gehouden met 

een “mogelijke “investeringsruimte van € 750.000,-  In de perspectiefnota 2020 op pagina 42 is 

aangegeven dat de kapitaallasten die onder andere hieruit voortvloeien vanaf 2021 in de 

meerjarenbegroting zijn verwerkt.  Nadere uitwerking van het voorkeurscenario en de individuele 

maatregelen zal uitwijzen wat de uiteindelijke kapitaalslasten zullen zijn. 

 

Kosten van een geheel nieuwe milieustraat. 

Vraag: 



Volgens Uw antwoord bedragen de kosten van een geheel nieuwe milieustraat circa 2 miljoen 

euro. Hoe hoog zouden de kapitaalslasten zijn bij deze variant? 

Is bij een geheel nieuwe milieustraat méér afvalscheiding mogelijk dan bij het 

voorkeurscenario? Zo ja, zijn hierbij dan extra kostenbesparingen te behalen? Zo ja, hoe hoog 

zijn dan deze extra kostenbesparingen? 

 

Antwoord: 

Lopende het  onderzoek met 5 varianten is in het coalitieakkoord opgenomen dat de milieustraat 

uitgebreid dient te worden op de huidige locatie. Vanaf dat moment is de nieuwbouwvariant 

afgevallen. De rapportage geeft aan dat verplaatsen en nieuwbouw van een milieustraat grote 

investeringen vergt waarbij ook nog eens de restantboekwaarde versneld dient te worden 

afgeschreven. Op uw verzoek hebben wij toch een zeer globale inschatting gemaakt van de 

kosten van een nieuwe milieustraat. De kosten schatten wij in  op 2 a 2.5 miljoen euro. De 

jaarlijkse kapitaallasten hiervan zouden dan € 100.000,- a € 125.000,- bedragen, exclusief 

versnelde afschrijving restantboekwaarde. (In verband met de grote ontwikkelingen in afvalland 

is ook hier een afschrijvingstermijn gehanteerd van 25 jaar en 1% rente).  

 

Op  2 april 2019 hebben  wij u reeds laten weten dat wij kiezen  voor de voorkeursvariant 2.  

Zoals aangegeven in de rapportage kent het voorkeurscenario geen structurele nadelen. Het 

scenario maakt  voor de komende jaren een toekomstbestendige milieustraat en gemeentewerf 

mogelijk. Uiteraard zijn er op een nieuwe locatie meer mogelijkheden ten aanzien van 

afvalscheiding maar dit vraagt tegelijkertijd ook weer extra maatregelen in de vorm van 

materieel, voorzieningen en personele capaciteit. Voor zover wij het in kunnen schatten zal dit 

niet bijdragen aan kostenbesparingen. Hooguit zal de milieuwinst  groter zijn. Omdat de coalitie 

heel duidelijk een richting heeft bepaald  is voor de vergelijking  de optie nieuwbouw financieel 

niet verder uitgewerkt.   

 

 


