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RAADSMEDEDELING 

Onderwerp: 
Tussentijdse evaluatie puininzameling milieustraat 

Steenbergen, 8 december 2011 

Aan de Raad, 

1. Inleiding 
Hierbij treft u de tussentijdse evaluatie aan over de puininzameling op de milieustraat. In deze beknopte 
weergave kunt u zien hoe het tot nu toe gaat met de betaalde vorm van puininzameling. 

2. Overleg gevoerd met 
Specifieke gegevens ten behoeve van deze nota zijn opgevraagd en besproken met de afdeling 
Financiën, de afdeling Realisatie & Beheer en de portefeuillehouder. 

3. Achtergrond 
Op 31 maart jongstleden heeft uw raad ingestemd met het voorstel 'Inzameling puin op de milieustraat'. 
Dit hield in dat de burgers voortaan moesten gaan betalen voor het afleveren van puin op de milieustraat 
(vanaf 1/8 m3). In het voorstel is aangegeven dat er na 1 jaar een evaluatie zal worden gehouden. Ook 
werd het door een aantal raadsleden op prijs gesteld dat er dit jaar nog een tussentijdse evaluatie kwam. 
Dit met name omdat gevreesd werd voor illegale stortingen. 

4. Overwegingen 

Start 
Op 27 mei jongstleden is gestart met de betaalde vorm. 

Vergelijking aanbod puin 2010/2011, week22t/m 39 

2010 2011 Afname 
532.924 kg 179.700 kg 353.224 kg 

Gedurende deze periode is er dus een afname van 353.224 kg. 

Visuele inschatting 
Dit gaat goed, mede door de voorbeeld volumekisten die zijn geplaatst. Hierdoor kunnen eventuele 
meningsverschillen op een adequate wijze worden opgelost. 



Illegale stortingen 
Het aantal illegale stortingen is gedurende de betaalde vorm van puin (en de gereduceerde vorm van 
grofvuil inzameling) niet toegenomen. 

Personeel 

Er is tot op heden geen extra personeel ingezet voor de puininzameling. 

Specifieke problemen 
Sommige burgers willen meer puin aanbieden dan maximaal is toegelaten. Hier wordt door de 
medewerkers van de milieustraat op gewezen en als het toelaatbaar is op coulante wijze mee 
omgegaan. 
Soms zijn er burgers die niet voor het puin willen betalen. Zij nemen het puin mee terug en 
zoeken hun afzet elders. 
Bij storingen aan het mobiel pinautomaat (en/of bankpasje) wordt de naam, adres- en 
woonplaatsgegevens genoteerd en krijgt men een rekening thuisgestuurd. 

Conclusie 
Tot op heden gaat de betaalde vorm van puin naar wens. 

5. Middelen 
Aantal m3 puin betaald 
In de berekeningen zijn we uitgegaan van de maanden juni t/m september (wk 22 t/m 39). 
In deze vier maanden is ± 98,5 m 3 puin betaald (inkomsten € 3.546,--). Dit is geschat ongeveer 
177.300 kg. Het totaal aantal kg puin dat totaal is binnengekomen op de milieustraat, en dus is 
aangeboden aan de verwerker, is in deze periode 179.700 kg. Dat betekent dat er nog 2.400 kg niet 
betaald puin (via emmertjes) is aangeboden (dit is ongeveer € 50,-). 

6. Risico's 
nvt 

7. Communicatie/Aanpak 
Na een betaalde inzameling van 1 volledig jaar zal er een uitgebreide evaluatie worden gehouden. 

8. Afsluiting 
Wij gaan er vanuit u met deze tussentijdse evaluatie voldoende op de hoogte te hebben gebracht. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Steenblêtgen, 
de secretaris, de burgemee ster, 


