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Geachte heer/mevrouw,
Graag nodigen wij u uit voor een bezoek aan de Milieustraat van Etten-Leur.
In het op 24 maart 2016 vastgestelde Afvalstoffenbeleidsplan 2016-2020 is opgenomen een haalbaarheidsonderzoek in
te stellen met de afvalinzamelaar (en de buurgemeenten Woensdrecht en Steenbergen) naar een "nieuwe" milieustraat
waarbij benodigde ruimte, locatie(s), serviceniveau en afrekensystematiek kritisch tegen het licht worden gehouden.
Het is wenselijk om bij dit onderzoek uitgangspunten van het college en de raad mee te nemen. Er wordt bekeken welke
kansen er liggen. Hierbij liggen vooralsnog alle opties open.
Waarom een onderzoek

Milieustraat?

Aanleiding tot een onderzoek naar de Milieustraat is dat er geanticipeerd moet worden op beleidswijzigingen.
Afvalstoffen worden steeds meer grondstoffen, waardoor ook van de gemeenten meer wordt verwacht op het gebied van
afval scheiden. Een inrichting van de milieustraat is medebepalend voor het behalen van de doelstellingen; 150 kg
restafval per inwoner in 2017 en "afvalloos"in 2030.
De volgende factoren spelen een belangrijke rol in de nut en noodzaak om dit gezamenlijk onderzoekstraject in te gaan:
1.

Beperkte mogelijkheden: Momenteel is er nagenoeg geen ruimte meer voor uitbreiding van afvalstromen,
conform het activiteitenbesluit is uitbreiding wel verplicht.

2.

Verbeterde toegangscontrole/pasjessysteem (Tikken versus wegen)

3.

Mogelijkheid tot voor- nasortering van materialen door mensen met afstand tot arbeidsmarkt.

4.

Mogelijkheid tot hergebruik van (bouw)materialen

5.

Weigeren van bedrijfsafval

6.

Opslag gemeentelijk afval op de milieustraat.

7.

Meer stromen in gratis route

8.

Betere doorstroming

Uitnodiging bezoek Milieustraat

Etten-Leur

Ook de college- en raadsleden van de andere Brabantse Wal gemeenten worden op deze avond uitgenodigd. Tijdens dit
bezoek kunt u zien hoe een milieustraat efficiënt kan worden ingericht. Ook een aantal factoren zullen in gezamenlijkheid
aan de orde komen, zoals bijvoorbeeld: Een milieustraat in eigen beheer (gemeente Steenbergen), uitbesteden of in
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gezamenlijkheid met andere gemeenten? Dit bezoek is bedoeld als inspiratie en zal een vertrekpunt zijn om het
onderzoek verder vorm te geven.
Het bezoek aan de Milieustraat in Etten-Leur staat gepland
Op: dinsdag 6 september 2016.
Om: 19.00u
Adres: Verschuurweg 5,4878 AB Etten-Leur
Aanmelden kan tot donderdag 25 augustus 2016 bij de Griffie (Griffìe(S)bergenopzoom.nl).
Hierna kunnen we afspraken maken over het vervoer.
Mocht u over deze uitnodiging nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met M.A.A.Versluis,
bereikbaar via telefoonnummer (0164) 277896.

Hoogachtend
Mevr. drs. Y.J.M.M. Kammeijer-Luycks
Wethouder gemeente Bergen op Zoom

