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Inleidíng
Op zr december diende Pro een amendement op het voorstel Van Afual Naar Grondstof in om
de milieustraat ook op zaterdagmiddag open te stellen, en de kosten hiervoor te dekken uit het
gedifferentieerde tarief op het aangeboden restafual. Na een toezegging van wethouder Roeffen
om een onderzoek in te stellen naar de kosten en organisatorische aspecten hiervan werd dit
voorstel ingetrokken. De wethouder gaf wel aan breder te willen kijken en in plaats van alleen
de optie zaterdagmiddag ook bijvoorbeeld een avondopenstelling te willen bezien. De wethouder
gaf aan zijn best te willen doen dit onderzoek nog voor de verkiezingen naar de raad te sturen.
Bezoekersaantallen
De milieustraat is 6 dagen per week, g uur geopend per dag.
De bezoekersaantallen van de milieustraat worden op de meeste dagen bijhouden. Hieruit blijkt
dat zaterdag de grootste bezoekersaantallen heeft. Om die reden is de bezetting van de
milieustraat op zaterdag met vier medewerkers in plaats van twee zx zo hoog als op een
doordeweekse ochtend. Op zaterdag staat er ook regelmatig een file tot op de (doorgaande)
Haarlemmerstraatweg met bezoekers van de milieustraat.

Hoewel de bezoekersaantallen per week verschillend zijn, is er op de doordeweekse dagen
weinig verschil waar te nemen tussen de dagen. Er zijn geen dagen waarop het bezoekersaantal
standaard laag is. De ervaring leert dat maandagochtend veel mensen die in het weekend het
huis hebben opgeruimd langs komen. Om deze reden, en omdat veel inwoners gewend zijn 6
ochtenden per week op de milieustraat terecht te kunnen, is sluiting van één van ochtenden om
zo een middag- of avondopenstelling te compenseren naar oordeel van het college niet
wenselijk.
Andere gemeenten

Hierbij een klein overzicht van openingstijden van andere gemeenten vergelijkbaar met
Oegstgeest (zg.6g8 inwoners):
Baarn (z+.SZq inwoners, exploitatie door RMN): di t/m vr rg-t7 uur, za 9-16 uur;
Leusden (z9.7oo inwoners): ma t/m vr t2-r7 uur, za B.3o-r3 uur;
Ermelo (26.627 inw, expl. Remondis DusseldorÐ: ma t/m w7.go-L7 uur, za 9-12 uur;
Putten (z+.gS8 inwoners): di t/m vr 13-16 uur, za B.3o -rz.3o. Periode eind maart tot
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eind oktober ook open op donderdagavond tussen r8 en zo uur;
Bloemendaal (zz.g4o inwoners): ma t/m vr 8-rz uur, za 9-16 uur;
Waddinxveen (z6.got inwoners): ma, wo en vr 13.3o-t6.3o uur, za 9-t6 uut;
Lisse (zz.74o inw, expl. door Meerlanden): ma t/m za 8-rz uur

-

Hillegom (zr. 486 inw, expl.door Meerlanden): ma t/m vr B-rz en 13-16 uur en, za 9-r2;
Leiderdorp (zZ.t+g inwoners): ma t/m do 7.3o-16.15, vr 7.30-12 .3o, za 9.3o-12.3o;
Leiden(tzg.9z4 inwoners): ma t/m za 8-t6 uur;
Katwijk + Noordwijk (gezamenlijk 88.+oS inw.): ma t/m w ro-16.3o uur, za 9-15 uur.

Hieruit blijkt dat elke gemeente in Nederland een eigen afweging maakt wat betreft de
openingstijden van de milieustraat. Wel kan worden geconcludeerd dat de milieustraat van
Oegstgeest verhoudingsgewijs weinig uur open is, uitbreiding van het aantal uren is ook gelet op
het hoge aantal bezoekers op zaterdagmorgen een goede extra impuls voor de dienstverlening.
Hoog bezoekersaantal

In Oegstgeest is het bezoekersaantal van de milieustraat om meerdere redenen hoog:
,/
Veel gemeenten werken met toegangspasjes voor de milieustraat, bijvoorbeeld in
Katwijk. Vaak zijn dit dezelfde pasjes waarmee inwoners toegang krijgen tot hun
ondergrondse wijkcontainers voor restafual. Op die manier kan worden
gegarandeerd dat alleen eigen inwoners toegang krijgen tot de milieustraat, en
worden daarmee inwoners van andere gemeenten of bedrijven geweerd. Oegstgeest
heeft dit systeem niet, en overigens ook geen andere faciliteiten op de milieustraat
om bezoekerscontrole mogelijk te maken zoals toegang tot de gemeentelijke
basisadministratie.
/
In Oegstgeest wordt op nog geen honderd adressen per maand grofvuil aan huis
ingezameld. Vergeleken met de bijna 4o.ooo bezoekers van de milieustraat in zotT
kan dan worden geconcludeerd dat de milieustraat goed wordt bezocht. Andere
gemeenten hebben ruimere haalservices van grofuuil of, zoals Lisse, zelfs nog
chemokarren waar inwoners bepaald afual kwijt kan.
./
Het brengen van grofvuil en ander huishoudelijk afual is in Oegstgeest gratis, waar
andere gemeenten hiervoor een tarief rekenen.
Een middagopenstelling op zaterdag leidt vermoedelijk tot een grote piekbelasting in de middag,
omdat veel inwoners die nu de milieustraat bezoeken op zaterdagmorgen eerder geneigd zullen
zijn op zaterdagmiddag hun grofrruil te brengen. Een alternatief voor de zaterdagmiddag is om
te kiezen voor openstelling op (een) doordeweekse middag(en) waarop veel inwoners toch al vrij

zijn: de woensdag en/of vrijdag.
Kosten en org anisatorische aspecten
Een extra middagopenstelling kost structureel circa € 3o.ooo tot € 6o.ooo aan mensuren,

afhankelijk van de benodigde bezetting.
Bij een avondopenstelling en zaterdagen gelden bovendien toeslagen. De kosten voor het (extra)
openen op zaterdagmiddag worden geraamd op € ro5.ooo per jaar'
Gaan we uit van circa ro.ooo huishoudens in Oegstgeest dan betekent verruiming van de
openingstijden een verhoging van de afualstoffenheffing met € 3 tot € ro per jaar.
Een extra openstelling van 4 uur per week kost afhankelijk van de te verwachten medewerkers
circa goo/o en 6o0/o van een één standaard FTE. Deze extra bezetting van de milieustraat zonder
uitbreiding van aantal medewerkers betekent dat andere werkzaamheden van de afdeling

geschrapt of uitbesteed dienen te worden.
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Om's avonds open te kunnen gaan zijn eenmalige investeringen nodig aan het terrein, met
name wat betreft het aanbrengen van betere verlichting.
Samenhang Van Afu aI Naar Gr ondstof
Het bezoek aan de milieustraat hangt samen met de manier waarop de afualinzameling van alle
huishoudelijke afual is geregeld. In Oegstgeest staan naar verhouding (te) weinig containers
voor oud-papier, glas en textiel. PMD wordt met zakken aan huis opgehaald, maar niet iedere
bewoner wenst deze zakken 14 dagen in huis te bewaren.
Na vaststelling van de visie op de inzameling van huishoudelijk afual door de gemeenteraad op
zr december 2oLT onder de titel Van Afual Naar Grondstof (VANG) vormt de volgende stap het

uitwerken van deze visie in concrete maatregelen. Maatregelen die worden onderzocht zijn
onder meer:

-

de invoering van 'omgekeerd inzamelen': restafi¡al wegbrengen naar ondergrondse

containers met gebruikmaking van afualpassen;
de invoering van een tarief op restafual;
een locatiestudie naar (extra) containervoor oud-papier, glas en textiel;
de introductie van een minicontainer voor PMD;
Deze maatregelen zullen van invloed zijn op de bezoekersaantallen van de milieustraat.
Bovendien is de invoering van een toegangspasje onderdeel van de introductie van
ondergrondse containers voor restafual, waardoor het eenvoudig is deze toegangspas ook voor
de milieustraat te gebruiken.

Veruolg

Wij zijn van mening dat de wens om de openingstijden van de milieustraat te verruimen een
plaats dient te krijgen in de uitwerking van VANG-beleid. De financiële en organisatorische
aspecten van de verschillende maatregelen ten behoeve van de invoering van VANG worden in
dat geval als totaalpakket aan de gemeenteraad gepresenteerd, inclusiefde doorrekening
hiervan voor de hoogte van de afualstoffenheffing.

bijlage(n)

Burgemeester en wethouders van Oegstgeest
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