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Onderwerp: reactie schriftelijke vraag milieustraat 

Geachte heer Canter Cremers, 

We hebben van u op 5 februari 2014 een schriftelijke vraag binnen gekregen of de gemeente bereid is om 
de realisatie van een milieustraat op te pakken. We hebben deze vraag conform artikel 47 van het 
Reglement van orde behandeld. 

Uw vraag 

'Bent u bereid de realisatie van een milieustraat op de gemeentelijke werkplaats op te pakken?' 

Antwoord 

In de loop van 2014 presenteert het college een afvalbeleidsplan 'Van afvalstof naar grondstof' aan de raad, 
met daarin het afvalbeleid voor de komende jaren. Het afvalbeleid verschuift meer en meer naar een 
grondstoffen- en hergebruikbeleid. Afvalstoffen afkomstig van huishoudens vormen grondstoffen voor de 
industriële verwerking. Naast de wijze van inzameling, de mogelijkheid om van een extra container gebruik 
te maken en de frequentie van inzameling, zal ook de mogelijke aanleg van een milieustraat onderdeel 
uitmaken van dit beleidsplan. Het is vervolgens aan de Raad om met dit nieuwe beleid in te stemmen of (op 
onderdelen) daar vanaf te wijken 
Tot zo ver de beantwoording van de vraag. Daarnaast roepen enkele uitspraken in het stuk van D'66 
misverstanden of suggesties op, die onjuist zijn en bij deze toegelicht worden. 

1. Zoals u bekend is bij de aanleg van de werkplaats is reeds rekening gehouden met de komst van 
een dergelijk afval inzamelpunt o.a. in de vorm van een vloeistof dichte vloer. 

Deze opmerking is niet juist. Het terrein achter de werf is pas in 2011 aangekocht. 
De vloeistofdichte vloer is o.a. bedoeld voor de opslag van snippers voor de stookinstallatie van de 
gemeentewerf en als overslag voor de gemeente Doetinchem. Over de aanleg van de vloeistofdichte vloer 
en de inrichting van het betreffende terrein heeft het college begin 2013 pas besloten. 

2. Ook liggen er kant en klare plannen, waaruit blijkt dat de exploitatie van een dergelijke milieustraat 
budgetneutraal kan geschieden. Daarbij wordt geschikte werkplekken geschapen voor mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt. 
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Er zijn geen kant en klare plannen, maar er is wel een discussienota. 

3. Behalve het voorkomen van milieuverontreinigingen kan een gratis milieustraat de gemeente op die 
manier zelfs een kostenbesparing opleveren. 

Er is geen sprake van een gratis milieustraat. De kosten en opbrengsten van een G B P (grondstoffen 
brengpunt) horen in de afvalstoffenbegroting verwerkt te worden. 

Tot slot 
Wij gaan er vanuit dat hiermee uw vragen adequaat te hebben beantwoord. Heeft u nog vragen? Neemt u 
dan gerust contact op met Annemartien Berkelaar via ons algemene nummer (0315) 292 292. U kunt ons 
ook een e-mailbericht sturen: a.berkelaar@oude-ijsselstreek.nl 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders, 
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