
 

 

 

Amendement wegbrengen bouw- en sloopafval laagdrempelig houden voor 

inwoners 

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor bij het raadsvoorstel (17R.00651) 

kosten verbinden aan het inleveren van bouw- en sloopafval bij de milieustraat:  

 

De raad besluit: 

Een nieuw beslispunt 4 toe te voegen dat als volgt komt te luiden: 

4. Als onderdeel van de aanpak wordt het voor inwoners mogelijk gemaakt om een kleine 

hoeveelheid bouw- en sloopafval (al dan niet eenmaal per jaar) kosteloos aan te bieden 

bij de Milieustraat. 

 

Toelichting 

Het doel van het voorstel om kosten te verbinden aan het wegbrengen van bouw- en 

sloopafval is om te verhinderen dat aannemers bouw- en sloopafval met de afvalpasjes van 

de inwoners bij de milieustraat brengen. De indieners ondersteunen dat doel van harte.  

Het doel van het afvalbeleid is om het voor inwoners zo aantrekkelijk mogelijk te maken om 

hun afval gescheiden aan te bieden en hen daarin positief te stimuleren. Het neveneffect van 

de voorliggende beprijzingsmaatregel is dat deze de inwoner treft die van goede wil is en bij 

een kleine (zelfstandige) verbouwing minder laagdrempelig gebruik zal maken van de 

milieustraat. Het risico ontstaat dan dat dit bouw- en sloopafval niet gescheiden wordt 

aangeboden, maar in de restafvalcontainer of (erger nog) in de openbare ruimte terechtkomt.  

Dit amendement stelt voor om als onderdeel van de aanpak wel de mogelijkheid te creëren 

voor inwoners om een kleine hoeveelheid bouw- en sloopafval (al dan niet eenmaal per jaar) 

kosteloos aan te bieden bij de Milieustraat. De uitvoering wordt vrijgelaten aan het College 

om de meest eenvoudige en effectieve aanpak uit te zoeken en door te voeren. Gedacht kan 

bijvoorbeeld worden aan een jaarlijkse voucher in de gemeentegids, een speciale punt op 

het afvalpasje of aan het gratis maken van de eerste ½ M3 welke door een inwoner wordt 

aangeboden en beprijzing van het overige.  
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