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_________________________________________________________________________________ 
Kennisnemen van 
Het besluit van het college om de evaluatie van de herinrichting van de milieustraat uit te stellen tot 
februari/maart 2023. 
 
Informatie  
Op 15 maart nam het college het besluit tot herinrichting van de milieustraat per 1 juni 2022. Door 
vertraging in de voorbereiding vond herinrichting plaats per 1 juli 2022. 
 
Per 1 juli 2022 is gestart met een gewijzigde vorm van inzameling van afvalstromen op de 
milieustraat. De afvalstromen “puin en tuin” worden niet langer ingenomen op de milieustraat maar 
moeten worden aangeleverd aan commerciële partijen (Fa Paulissen, Donders en Verhoeven). 
Daarnaast zijn de openingstijden op de milieustraat per 1 juli aanzienlijk verruimd. Met deze 
wijzigingen krijgen we binnen de milieustraat meer tijd om de aangeleverde goederen daar waar 
mogelijk circulair te verwerken. 
 
Afgelopen najaar 2021 en in voorjaar 2022 is uw raad een toezegging gedaan door het college om 
een evaluatie met advies aan de raad te verstrekken voor 1 november 2022 met betrekking tot de 
effecten van de nieuwe vorm milieustraat. Effecten op het gebied van afvalstromen, wijze van 
aanbieden en afkomst van de afvalstromen. 
 
Tijdens de corona crisis hebben veel inwoners hun huizen geschoond en opgeruimd. Als gevolg 
hiervan zijn zeer grote afvalstromen van goederen aangeboden aan de milieustraat. Nu de corona 
crisis op zijn eind loopt is ook een afname van de afvalstromen waarneembaar.  
 
In oktober werden de resultaten en inzichten verkregen op basis van de eerste twee maanden. Deze 
resultaten zijn beloftevol. Zo is het restafval op de milieustraat verder verminderd en lijken 
bedrijfsmatige aanbieders geheel te zijn verdwenen. Echter, vanwege de korte periode na de 
wijzigingen op de milieustraat (1 juli 2022) en de effecten als gevolg van de corona crisis is het nog 
onvoldoende helder in welke mate de resultaten het gevolg zijn van de nieuwe aanpak en/of andere 
factoren. En of de trends die zich nu voordoen blijven voortduren. Hiervoor is deze periode nog te 
kort en hebben we een aantal extra maanden nodig om beter inzicht te verkrijgen. 
 
Vervolg 
Omdat nog niet volledig duidelijk is waardoor de positieve effecten zijn gekomen is besloten tot 
uitstel van de evaluatie. Een evaluatie over de maanden juli tot en met november geeft naar 
verwachting een voldoende genuanceerd beeld. Deze zal de raad worden aangeboden door middel 
van een interactieve presentatie in de maanden februari/maart 2023. 
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