
MOTIE 23 van 2020

Plan van aanpak milieustraat
Aangenom
Tégen Stemden: rc&oct.sh(e?c

via griffie@vetsen.nl

er een financiële tegenvaller

Aan de voorzitter van de Raad

Geachte voorzitter,

Hierdoor delen wij u mede dat wij onder verwijzing naar artikel 42, lid 1, Reglement
van Orde een motie met als onderwerp plan van aanpak milieustraat, indienen met
betrekking tot het raadsvoorstel nummer: Rs20.00394, behorende bij agendapunt 4
van de raadsvergadering van 25-06-2020.

De motie luidt als volgt:

De raad van de gemeente Velsen constateert dat:

De raad van de gemeente Velsen is van oordeel dat:
- Het wenselijk is om als gemeente grip te hebben op de verwachte kosten voor

de milieustraat per jaar, om zo ook goed te kunnen begroten
- Er verschillende alternatieven bestaan om dit te kunnen bereiken, zoals een

maximum van 500kg per huishouden, of strenger toezicht op het brengen van
bed rijfsafval

En verzoekt het college om:

Datum: 25juni 2020

Naam
Ewoud Kuin
Peter Stam
Leen de Winter
Süleyman Çelik
Cees Sintenie
Ahmet Karateke
Piet van Deudekom

In de jaarrekening van 2019 opte maken valt dat
is geboekt in de kosten van de afvalinzameling in Velsen
Uit sessies en raadsvragen blijkt dat dit (o.a.) zijn oorsprong heeft in de kosten
van de milieustraat, met name voor de stromen hout, grond en puin
Er per huishouden geen maximum meer geldt aan hoeveelheden grof afval
die aangeleverd kunnen worden, wat het brengen van afval door bedrijven in
de hand zou kunnen werken

• Een plan van aanpak, met daarin enkele alternatieven, op te stellen om de
kosten voor de milieustraat beter in de hand te kunnen houden

• Dit uiterlijk in het vierde kwartaal van 2020 aan de raad te rapporteren
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Toelichting:

Uit de jastukken blijkt dat de kosten voor grofvuil een vrij forse sprong gemaakt
hebben in 2019. Met name hout, puin en grond worden veel genoemd. Dit zijn ook
stromen die vaak geassocieerd kunnen worden met bedrijfsmatig afval, zoals
aannemers en hoveniers. Sinds er bij HVC geen maximum per jaar meer geldt, is het
voor bedrven eenvoudiger om afval te storten bij de milieustraat. Uit data van het
CBS1 valt op te maken dat er in 2018 al grote stijgingen zijn geboekt voor de
categorieën afvalhout, puin, grond, gips en grof groenafval.
Uit de jaarstukken valt op te maken dat er in 2019 kennelijk wederom een sterke
stijging heeft plaatsgevonden voor deze stromen. Het is dan ook belangrijk om goed
te kijken naar de oorzaak van deze stijgingen, en zoveel mogelijk uit te sluiten dat er
ook bedrijfsafval tussen zit. Voor een gemiddeld huishouden zou 500kg per jaar
bijvoorbeeld ruim voldoende moeten zijn, terwijl dit voor een bedrijf al snel te weinig
is. Er kan ook gedacht worden aan andere manieren om excessen bij de milieustraat
te voorkomen, zoals verbeterd toezicht.

* doorhalen wat niet van toepassing is

1 https:!/opendata.cbs.nllstatline/#/CBS/nlJdataset/83452NED/table?fromstatweb


