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Op 29 maart 2022 ontvingen wij raadsvragen van D66 over de wijziging brenglocatie Puin & Tuinafval 
milieustraat Goirle op basis van artikel 32 Reglement van Orde. Hieronder leest u de gestelde vragen 
met het daarbij behorende antwoord: 

 
Gezien de reacties op onder andere een artikel in het Brabants Dagblad van 24 maart en het 
artikel op Facebook van 23 maart 2022 over de wijzigingen voor de milieustraat van Goirle 
heeft D66 de volgende vragen (aanvullend op de vragen van Proactief Goirle):  
 
1. Graag ontvangt D66 het uitvoeringsplan dat geleid heeft tot de wijzigingen van de milieustraat 
van Goirle waarover gesproken wordt.  
Antwoord: Dit plan is reeds verstrekt via de griffie. 
 
2. Kan het college aangeven of en op welke manier er met inwoners co-creatie heeft 
plaatsgevonden die ertoe geleid heeft om tot gepubliceerde uitvoering voor de milieustraat te komen?  
Antwoord: Een co-creatie met inwoners heeft niet plaats gevonden. In de praktijk is gebleken dat 
participatietrajecten in andere gemeenten alleen een proactieve groep inwoners aantrekt met een 
duidelijk doel; zij die er daadwerkelijk belang bij hebben. In dit geval dus inwoners met een grote tuin 
of veel verbouwingen. 
Gezien de complexe materie rondom afval en milieuvraagstukken, heeft het college voor co-creatie 
met uw gemeenteraad gekozen. Als volksvertegenwoordiging bent u als raad meegenomen in het 
traject door middel van de beeldvormende vergaderingen voorafgaand aan het vaststellen van het 
grondstoffenbeleidsplan. Daarin is tekst en uitleg gegeven en zijn de aan het college verstrekte 
adviezen meegenomen in het verdere traject voor een circulair ambachtscentrum. 
 
3. Kan het college aangeven hoe het wegbrengen van afval naar Esbeek en Tilburg past bij de 
behoefte van onze inwoners?  
Antwoord: We beseffen dat deze maatregel niet past bij huishoudens met puin & tuin. De maatregel is 
noodzakelijk vanwege ruimtegebrek op de milieustraat. Het creëren van ruimte op de milieustraat voor 
verdere afvalscheiding is de meest verantwoorde uitweg voor alle huishoudens. Verhoeven in Tilburg 
en Donders in Esbeek voldoen aan de strenge milieueisen en hebben een vergunning om deze 
afvalstromen van particulieren te mogen ontvangen. Ten tijde van het besluit was nog onzeker of 
Paulissen in Goirle ook kon voldoen aan de regelgeving voor acceptatie van puin&tuin. Inmiddels 
heeft Paulissen een beschikking van het bevoegd gezag ontvangen. Dit bedrijf zal daarom ook 
worden aangewezen als inleverpunt. Firma Paulissen moet nog wel zijn terrein inrichten op het 
aanbod van particulieren.  
 
4. Kan het college aangeven hoe inwoners beloond worden bij het scheiden en afvoeren van 
groenafval (dat als een waardevolle grondstof wordt gezien)?  
Antwoord: Ja, alleen inwoners die groenafval afvoeren naar brenglocaties, betalen straks voor het 
scheiden en afvoeren. Groen is waardevol als grondstof, maar transport en verwerken kost onze 
gemeenschap desondanks geld. De kosten voor “gratis” op onze milieustraat worden verkapt betaald 
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door alle inwoners: ook de mensen zonder tuin of met een klein tuintje betalen mee door de 
verrekening in de afvalstoffenheffing. De laatste groep hoeft dus deze kosten niet meer te betalen. 
Voorts hebben we serieuze aanwijzingen dat een belangrijk deel van puin & tuin voortkomt uit 
bedrijfsmatige aanbieders. Uit registratie blijkt 80% van deze transacties afkomstig van bezoekers met 
bedrijfsmatige kentekens. De gemeentelijke milieustraat is bedoeld voor particulieren, niet voor het 
verwerken van bedrijfsmatig afval. Met het wegnemen van deze stromen uit de milieustraat worden de 
kosten van bedrijfsmatige aanbieders niet meer doorberekend in de afvalstoffenheffing. En wat de 
particuliere aanbieders van groen betreft doe je recht aan het principe ‘de vervuiler betaalt’. Dit alles is 
veel transparanter en eerlijker.  
 
5. Welke andere wijzigingen staan de inwoners van Goirle op korte termijn te wachten? En op 
welke manier worden onze inwoners hierbij betrokken?  
Antwoord: De aandachtspunten kunt u vinden in het door u vastgestelde grondstoffenbeleidsplan. 
Vanuit het beleidsplan is alle aandacht momenteel gericht op de milieustraat. Deze moet worden 
uitgebouwd tot een circulair ambachtscentrum. Een volgend aandachtspunt is de grote hoeveelheid 
restafval bij hoogbouw in onze gemeente. De meest wenselijke oplossing voor minder restafval en 
meer afvalscheiding zal met de bewoners van de betrokken hoogbouw samen worden gezocht. We 
streven naar uitvoering van dit aandachtspunt in 2023. 
  
6. Wanneer kunnen de inwoners van Goirle uitgebreidere en heldere communicatie verwachten 
om de omslag van afval naar grondstof die we willen doormaken goed uit te leggen?  
Antwoord: Er wordt op gestructureerde wijze regelmatig over afvalscheiding gecommuniceerd.  
Ook zijn er diverse publicaties geplaatst op facebook, onze gemeentelijke website en op de 
gemeentepagina van het Goirles Belang. Zo is recent een artikel over beter scheiden van GFT 
geplaatst en binnenkort verschijnt een vergelijkbaar artikel over het beter scheiden van PMD. Ook 
verwijzen we naar landelijke websites als Milieucentraal en Nederlandschoon.  
Afvalcommunicatie valt helaas weinig op tussen alle overige informatie. Uit wetenschappelijk 
onderzoek wordt verklaard dat de weinige aandacht voor afval een gevolg is van een ‘activiteit met 
lage betrokkenheid’. Mensen willen snel en eenvoudig van hun troep af zonder gedoe. Daardoor haalt 
communicatie zonder fysieke maatregelen de doorsnee mens niet uit zijn routine. Desalniettemin blijft 
de gemeente regelmatig uitleggen waarvoor en hoe we samen de omslag van afval naar grondstof 
moeten maken.   


