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Onderwerp: 
afronding project nieuwbouw milieustraat 

Kennisnemen van: 
De financiële afronding van het project. Het krediet kan met € 531.107 worden afgeraamd. We ronden de 
pilot "duurzaam inkopen" af. Daarna volgt een voorstel aan de raad omtrent verrekening in de 
afvalstoffenheffing, conform afspraken met de raad. 

Inleiding: 
In de raadsvergadering van 23 september 2010 heeft u een krediet gevoteerd voor het oprichten van een 
toekomstbestendige milieustraat. Na een jaar van voorbereiding heeft de nieuwbouw in 2012 met een korte 
doorloop naar 2013 plaatsgevonden. Op 23 februari 2013 is dit groots gevierd met een Open Dag voor alle 
inwoners. 
Inmiddels is de contractuele onderhoudstermijn van de aannemer afgelopen zodat wij het project 
administratief en financieel afgesloten hebben. 

Kernboodschap: 

Functionaliteit 
Doel was dat de gemeente Woerden beschikt over een toekomstbestendige milieustraat die voldoet aan de 
milieueisen en waar de burgers op een vlotte en veilige manier hun grof afval kunnen aanbieden. Het 
milieustation moet daarbij voldoen aan alle ARBO- en veiligheidseisen. Het afval wordt op een efficiënte 
manier gescheiden en op een milieuvriendelijke manier verwerkt zodat de gemeente voldoet aan het 
landelijke afvalbeleid. In het in december 2012 door de raad vastgestelde afvalbeheerplan is in aanvulling 
hierop vastgelegd dat de milieustraat alléén toegankelijk is voor inwoners van gemeente Woerden door 
gebruik te maken van een afvalpas voor identificatie en toegangscontrole. 

Ons college is van mening dat wij deze doelstelling met de nieuwe milieustraat, binnen de kaders die door 
de raad zijn gesteld, hebben bereikt. De verkeersopstoppingen die er waren bij de ingang aan de 
Touwslagersweg zijn verleden tijd. De ingang via de Pijpenmakersweg functioneert naar behoren. Er is een 
ruime opstelmogelijkheid op eigen terrein en eventueel nog op de Pijpenmakersweg. 
Met betrekking tot de afhandeling van het afval op het perron waren er direct na de in gebruik name enkele 
aanloopproblemen. Door het verwisselen van de fracties en het instellen van het maximum aantal 
voertuigen op het perron is de doorstroming sterk verbeterd. 

Inmiddels hebben alle inwoners van Woerden een afvalpasje ontvangen. Vanaf medio maart 2014 
functioneren de slagbomen via de afvalpasjes. Door deze digitale toegangscontrole worden bedrijven en 
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bezoekers van buiten de gemeente Woerden geweerd. Tegelijkertijd kan de bezoekersstroom gedoseerd 
worden waardoor een betere doorstroming verkregen wordt. 
Ook de veiligheid voor de bezoekers is enorm verbeterd door de scheiding die ontstaan is tussen de 
brengende bezoekers en het vrachtverkeer voor het wisselen van de containers. 

Het afval kan vanaf het perron in de lager gelegen containers gedeponeerd worden. Dit is een sterke 
verbetering voor zowel bezoekers als voor ons eigen personeel. Het personeel heeft met het nieuwe 
kantoor een functioneel onderkomen gekregen. 

Financieel resultaat 
Voor het project was een krediet beschikbaar gesteld van € 3.030.000. Kostenbewust ontwerpen was één 
van de uitgangspunten bij de voorbereiding en heeft er voor gezorgd dat de kosten in de hand zijn 
gehouden. Maar zeker ook de gunstige aanbesteding heeft bijgedragen aan het uiteindelijke positieve 
financiële resultaat. De uiteindelijke kosten, die gedekt zijn uit de Reserve Afval, hebben € 2.498.893 
bedragen. Het krediet kan met € 531.107 worden afgeraamd. 
Door de lagere investeringskosten zijn de exploitatielasten (kapitaallasten) voor de milieustraat € 46.444 
lager uitgevallen ten opzichte van de raming. De lagere lasten hebben een positief effect op de Reserve 
Afval en indirect dus ook op de tariefstelling voor Afval & Reiniging. 

We ronden de pilot "duurzaam inkopen" af. Daarna volgt een voorstel aan de raad omtrent verrekening in 
de afvalstoffenheffing, conform afspraken met de raad. 
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