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In zaak 2022-027152 ontvingen wij raadsvragen van Pro Actief Goirle over de afhandeling van 
grofvuil op basis van artikel 32 Reglement van Orde. Hieronder leest u de gestelde vragen met het 
daarbij behorende antwoord: 
 

1. Hoe kijkt het college naar de huidige werkwijze en dat de huishoudens die grof vuil kwijt moeten, 
worden geconfronteerd met voor hen onbegrijpelijke hogere kosten?  

Het college beseft dat huishoudens tegen hogere kosten aanlopen voor stromen die voorheen tegen 
lagere kosten werden ingenomen op onze milieustraat. De lagere kosten voor het brengen van afval 
naar onze milieustraat moesten worden aangevuld vanuit de Afvalstoffenheffing, want de 
afvoerkosten zijn hoger dan de gebruikte poorttarieven. Deze situatie is ooit ontstaan vanuit de 
redenering dat hoge poorttarieven tot extra dump zouden leiden.  

Uit onderzoek naar bezoekerskenmerken van onze milieustraat werd ons duidelijk dat een aantal 
bezoekers zeer frequent onze milieustraat bezochten met vooral puin&tuin en grof restafval. 
Verhoudingsgewijs ontvingen we jarenlang meer puin&tuin en grof restafval dan omliggende 
milieustraten. Door de tarieven te verhogen tot een vergelijkbaar niveau van omliggende 
milieustraten werd de toename gestopt. 

De puin&tuinstromen van onze milieustraat eindigden grotendeels bij lokale recyclingbedrijven. Die 
dubbeling hebben we weggenomen voor het scheppen van ruimte om de functie van de milieustraat 
uit te breiden tot een circulair ambachtscentrum. Dat is goed voor jongeren die praktijkonderwijs 
volgen, sociale werkgelegenheid, én meer hergebruik van afgedankte producten. 

Dat huishoudens met veel puin&tuin daarvoor meer moeten betalen komt voort uit de situatie dat 
de overige huishoudens daaraan (indirect via de Afvalstoffenheffing) niet meer meebetalen. Die 
extra kosten voor huishoudens met puin&tuin komen grofweg neer op de voorgenomen verlaging 
met 20 euro van de Afvalstoffenheffing voor alle huishoudens.   

2. Zijn de tarieven conform gemaakte afspraken?  

De gemeente heeft geen financiële afspraken gemaakt met de recyclingbedrijven die zijn vermeld op 
de gemeentelijke website. Huishoudens met puin&tuin betalen een tarief dat rendabel is voor het 
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ontvangende recyclingbedrijf. De puin&tuin stromen zijn dus onderhavig aan een vrije marktwerking 
(waar anders de gemeente mee te maken heeft). Een vergelijkbaar bedrag is altijd door de gemeente 
betaald, waarbij -zoals vermeld- het verschil werd bijgelegd vanuit de Afvalstoffenheffing.  

3. Is het mogelijk om de dienstverlening m.n. op zaterdagen te verruimen b.v. in lijn met de 
openingstijden van de gemeentelijke Milieustraat?  

Voorheen was onze milieustraat geopend op woensdagmiddag, vrijdagmiddag en op zaterdag van 
9:00 tot 16:00 uur. Sinds 1 juli hebben huishoudens met puin&tuin de keuze om van maandag tot en 
met zaterdag van vroeg tot laat hun puin&tuin kwijt te kunnen bij twee van de drie bedrijven. Het 
derde, lokale bedrijf houdt de openingstijd beperkt voor lagere personeelskosten en daarmee lagere 
poorttarieven. Prijs, personeel, openingstijden en overige factoren worden door deze bedrijven zelf 
bepaald. We bemoeien ons niet met de bedrijfsvoering van deze drie bedrijven. 

4. Hoe wordt voorkomen dat dumpingen van afval toenemen? Wat betekent dit voor het beheer van 
openbare ruimte en groen plus handhaving 

Bij elke verandering bij de milieustraat of huisinzameling wordt gewaarschuwd voor toename van 
dumpingen. Dit aspect is onderzocht naar aanleiding van het op 5 oktober 2021 vastgestelde 
Grondstoffenbeleidsplan Goirle 2022-2027. De tekst hierover is als volgt; 

“Uit CBS-onderzoek blijken dump en illegale stortingen een groot probleem in met name de 
grensgemeenten. In Goirle zijn drie gebieden aan te wijzen als ‘hotspots’: grensgebied met 
België, de veldwegen in en rondom het natuurgebied Regte Heide en het gebied langs de 
Hoge en Lage Wal. Van de laatste twee gebieden blijkt uit onderzoek van BOA’s dat veel 
dump afkomstig is uit de wijk Broekhoven in Tilburg. De voor restafval genomen maatregelen 
(van twee- naar vierwekelijks restafval inzamelen) hebben geen effect gehad op het aantal 
dumpingen. Ook de eerste lockdown in maart, april en mei van 2020 gaf geen extra dump. 
Daarmee lijkt het er sterk op dat Goirle last heeft van dump dat voornamelijk afkomstig is 
van buitenaf”. 

Op dit moment is het te vroeg voor een betrouwbare beeldvorming over dumpingen na 1 juli. 
Dumpingen worden meegenomen in de evaluatie van de nieuwe situatie. Voor de gewijzigde situatie 
bij de milieustraat is dus vooralsnog geen andere aanpak gekozen voor beheer van de openbare 
ruimte en groen plus handhaving. 


