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gemeente Steenbergen

RAADSMEDEDELING

Onderwerp
Onderzoek openingstijden milieustraat en webcam

Steenbergen; 2 november 2021

Aan de Raad,

Via deze raadsmededeling stellen wij u op de hoogte van het onderzoek naar de openingstijden 
van de milieustraat en de webcam.
Aanleiding van het onderzoek was het signaal dat er wellicht behoefte was aan 
seizoensgebonden openingstijden. Tevens rezen er vragen vanuit uw raad.
Er was behoefte aan gegevens van het aantal bezoekers per uur. Daarnaast werd een onderzoek 
naar een webcam geopperd als een mogelijke aanvullende service voor onze inwoners, om lange 
wachttijden aan de poort te voorkomen. Omdat al deze onderdelen een relatie met elkaar 
hebben is het geïntegreerd in één onderzoek. Qua planning is het logisch om dit onderzoek 
parallel te laten lopen met de herinrichting milieustraat.

In de bijlage behorende bij deze raadsmededeling en de overige bijlagen 1 t/m 7 leest u de 
uitgebreide beschrijving en onderbouwingen.

Onderzoek Openingstijden
Het onderzoek voor de openingstijden bestaat uit een aantal onderdelen:

1. De enquête via het ík-praat-mee platform, van 12 t/m 31 maartjl.
2. Telling van het aantal bezoekers van de milieustraat, week 21 t/m week 32 jl.
3. Een uitwerking van vijf scenario's voor de openingstijden
4. Een matrix met beoordelingscriteria van de vijf scenario's
5. Openingstijden milieustraten in de regio
6. Gesprekken met betreffende medewerkers
7. Personele capaciteit en kosten.

Resultaat onderzoek-keuze scenario 4
Uit de matrix met de beoordelingscriteria blijken de scenario's 4 en 5 de meest gunstige 
varianten te zijn. Wij zien de resultaten van de enquête en de gegevens van het aantal bezoekers 
als zwaarwegende factoren in dit onderzoek. Vandaar dat de keuze op scenario 4 is gevallen, op 
deze aspecten wordt immers beter gescoord.
De openingstijden behorende bij dit scenario zijn als volgt:
Dinsdag, woensdag en vrijdag van 08:30-12:30 en 13:00-16:30 uur,
Donderdag van 10:00-12:30 en 13:00-19:00 uur 
Zaterdag van 08:30-12:30 en 13:00 -16:00 uur 
Aantal benodigde fte: 3,5
Aantal uur geopend: 38 uur (excl. openings- en sluitingstijden)
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Ten opzichte van de huidige situatie betekent dit het volgende:
S* Bij scenario 4 gaat de milieustraat ook op dinsdag open.
> Op woensdag en vrijdag sluit de milieustraat één uur eerder dan in het huidig scenario.
^ Op donderdag opent deze om 10:00 uur in plaats van om 09:30 uur.
> Op zaterdag opent de milieustraat om 08:30 uur in plaats van 08:00 uur, en sluit deze om 

16:00 uur in plaats van om 13:00 uur.
Hiermee komen we grotendeels tegemoet aan de wensen van de respondenten van de enquête, 
en het daadwerkelijk aantal bezoekers. Concreet betekent dit: één dag extra open, we maken 
gebruik van de minder bezochte eindblokken op de woensdag en vrijdag door eerder te sluiten, 
en we gaan extra open op de zaterdagmiddag.

Kosten
Voor scenario 4 is een personele capaciteit van 3,5 fte nodig. In de huidige situatie is dit 2,9 fte, 
hiervan is 2,5 fte in de begroting gedekt. In totaal betekent dit dat er behoefte is aan 1 fte.
Het is nog niet exact bekend wanneer de nieuwe openingstijden in 2022 geïmplementeerd 
kunnen worden. Daarom worden de meerkosten ad C 55.000,- (excl. overhead) meegenomen in 
de tussenrapportage van 2022 en verwerkt in de tarieven afvalstoffenheffing 2023.

Onderzoek Webcam
Het doel van de webcam is om de inwoners een beeld te geven van de drukte op de milieustraat. 
De webcam kan live gestreamd worden vanaf internet. In het kader van de AVG (Algemene 
Verordening Gegevensbescherming) wordt een aantal eisen gesteld aan dergelijke 
cameraopnames.

^ De camera dient op dusdanige wijze te worden geplaatst dat de kentekens en de 
personen niet herkenbaar/herleidbaar zijn.

5* De camera dient enkel in werking te worden gesteld wanneer de milieustraat geopend is.
> De opnames worden niet bewaard.

Bovengenoemde is praktisch uitvoerbaar.

Nut- en noodzaak webcam
Gezien de ervaring van de beheerders en de tellingen is er al enige tijd geen sprake meer van 
lange wachttijden op de milieustraat. Dit in tegenstelling tot vorig jaar. Inwoners gingen als 
gevolg van het Covid-19 virus meer thuiswerken, verbouwen, opruimen etc. dat resulteerde in 
veel meer afval en extreme druktes. Op dit moment is er dan ook geen nut- en noodzaak om een 
webcam te plaatsen. Het is raadzaam om pas bij structurele lange wachttijden een webcam te 
implementeren. De kosten bij diverse gemeenten variëren van C 3.000,-- tot C 6.000,- voor 
aanschaf van de camera en installatie. Wanneer sprake is van daadwerkelijke uitvoering wordt 
een offerte opgevraagd die specifiek aansluit aan onze wensen.

Voor nadere gegevens verwijzen wij u graag nog naar de bijlagen.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben
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