
1. Aanleiding 
Door enerzijds de ontwikkelingen op het gebied van vraag en aanbod van gronden op industriegebied 
Borchwerf en anderzijds aan het feit dat er geanticipeerd moet worden op de toekomst is Saver gaan 
kijken naar een nieuwe locatie voor de milieustraat en naar wat er op een dergelijke milieustraat voor 
activiteiten moeten en kunnen worden gerealiseerd.   
In dat kader bent u vorig jaar in de gelegenheid geweest om op 29 november 2016 de 
informatiebijeenkomst bij SAVER N.V. te Roosendaal te bezoeken. Daar is informatie gegeven over de 
mogelijkheden voor een nieuwe gezamenlijke milieustraat (grondstoffen centrum). 
 

2. Beoogd resultaat (voor de stad) 
1. Ontwikkelingen op het gebied van vraag en aanbod van gronden op industriegebied Borchwerf. 

Voor het volledige perceel waarop de huidige milieustraat is gevestigd is belangstelling. In de 
huidige situatie neemt de milieustraat slechts een klein deel van het volledige perceel in. Partijen 
zijn alleen geïnteresseerd indien het volledige perceel kan worden aangekocht. Naar aanleiding 
daarvan is Saver gaan kijken en heeft een nieuwe locatie voor een nieuw grondstoffencentrum op 
het oog. Echter om de milieustraat te verplaatsen en een investering te doen in een nieuwe 
milieustraat heeft Saver instemming nodig van de gemeente Halderberge en Roosendaal. 

  
2. VANG-doelstellingen 

Afval wordt tegenwoordig merendeels als grondstof gezien, daarbij wordt er steeds meer van de 
gemeenten verwacht op het gebied van afval scheiden. Dit zijn de VANG-doelstellingen (Van Afval 
Naar Grondstof). Deze doelstellingen zijn 75% afvalscheiding en 100 kg restafval per inwoner in 
2020 en 30 kg per inwoner in 2025. 
 

Om deze resultaten te behalen is verplaatsing en een nieuwe inrichting van de milieustraat 
medebepalend. 
 

3. Argumenten 
1. 1. De mogelijkheden van de huidige milieustraat zijn beperkt en de milieustraat is niet 

toekomstbestendig. 
De huidige milieustraat biedt geen mogelijkheden om toekomst bestendig te kunnen worden genoemd.  
Dit komt omdat er momenteel geen ruimte is voor uitbreiding van het aantal afvalstromen. Conform het 
activiteitenbesluit is uitbreiding wel verplicht. Meer gescheiden afvalstromen is ook nodig om de 
VANG-doelstellingen te kunnen behalen. 
 
Om toekomstbestendig te zijn is er meer oppervlakte nodig voor het mogelijk maken van het 
gescheiden inzameling van meer afval/grondstof stromen conform de stromen uit het 
activiteitenbesluit. Ook is een verbeterd toegangscontrole/pasjessysteem gewenst, waarbij afval ook 
gewogen kan worden. Dit om mensen te stimuleren om beter te scheiden en het aantrekkelijk te 
maken om kleinere hoeveelheden te brengen. 
Als gewenste nieuwe mogelijkheden zien wij: 
 

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

• Mogelijkheid tot hergebruik van (bouw)materialen. 

• Mogelijkheid voor bedrijven om (op eigen kosten) ook gebruik te kunnen maken van de 
milieustraat. 

• Betere service door het aanpassen van de openingstijden. 

• Betere doorstroming op de milieustraat. 
 

2. 1. De extra kosten dienen te worden gedekt/verhaald. 
De totale kosten bedragen € 238.000. Hieronder staan een aantal (combinaties) van mogelijke 
dekking/verhaal. Voorgesteld wordt om te kiezen voor de combinatie van opties a en b. 

 
 

a. Volledig afrekenen op gewicht en al het gebrachte grof huishoudelijk restafval en dakleer belasten 
voor € 0,15/kg, Het afval zal dan beter gescheiden worden aangeleverd. De inschatting is dat de 
hoeveelheid restafval zal halveren ten opzichte van 2016. De raming is dat afrekenen op gewicht  
€ 170.000 oplevert waardoor de vaste kostenverhoging beperkt kan blijven tot  €2,- per huishouden 
per jaar. 
 



 

b. Het dividend van Saver is structureel hoger dan wat in de begroting is opgenomen (2014: € 86.800, 
2015: € 82.000) en maakte onderdeel uit van het rekeningresultaat. Door de structureel hogere 
dividenduitkering in de begroting op te nemen  tot € 68.000,- kan dit worden benut als structurele 
dekking van de extra kosten van de milieustraat waardoor er geen verhoging van de vaste 
kostenvergoeding voor de afvalstoffenheffing hoeft plaats te vinden. 
 

c. De vaste kosten voor de afvalstoffenheffing verhogen met € 7,- per huishouden per jaar. Hiervoor 
kan elk huishouden jaarlijks 200 kg gratis grof restafval en dakleer aanleveren op de milieustraat. 
Dit komt overeen met de huidige situatie van 4 gratis tikken. Als een huishouden meer restafval wil 
afgeven dan kan dat tegen betaling van € 0,15 per kg. De overige stromen, zoals hout, gips harde 
kunststoffen een dergelijke, zijn gratis in te leveren. Hiermee worden de totale kosten gedekt. 
(34.000 aansluitingen x € 7) 
 

d. Er kan geld uit het burgerakkoord structureel worden ingezet om de kosten voor de burger te 
beperken. Elke € 34.000,- die wordt ingezet geeft een lastenbeperking van € 1,- per huishouden 
per jaar 

 
4. Kanttekeningen en risico’s  

1. Het ontwikkelingen van een nieuwe milieustraat brengt met zich mee dat de totale kosten vanaf het 
jaar 2018 worden verhoogd met een bedrag van maximaal € 238.000,-. Dit is een verhoging van 
maximaal € 7,- per huishouden. Hiervoor wordt dan een moderne, toekomst bestendige 
milieustraat verwezenlijkt waar de burgers hun grondstoffen kwijt kunnen en andere kunnen kopen. 
 

2. De nieuwe milieustraat kan alleen worden aangelegd als zowel de gemeenteraad van de 
Halderberge als de gemeenteraad van Roosendaal instemmen met het voorstel. 

 

5. Financiële consequenties  
De extra kosten voor de nieuwe milieustraat bedragen € 238.000,- per jaar. Dit kan op een aantal 
manieren worden bekostigd c.q. verhaald. (zie onder 3.2.1.) 

 
6. Juridische consequenties  

Er zijn geen directe juridische consequenties. 
 
7. Communicatie 

Nadat definitief is dat de Raad akkoord is met het voorstel zullen de geëigende kanalen on- en offline 
gebruikt worden om de inwoners van Roosendaal en Halderberge te informeren over een nieuwe 
Milieustraat omdat de huidige niet toekomstbestending meer is. Een perscommuniqué alsmede het 
publiceren van een persbericht is hier onderdeel van.  
 
In een later stadium (als de nieuwe Milieustraat bijna definitief is) wordt de communicatie gezamenlijk 
met Saver opgepakt.  

. 


