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BESPREEKNOTITIE 
 

Aanleiding  
De vier milieustraten van Avri zijn verouderd. Zij dateren van rond het jaar 2000 tot 2010 en waren in die tijd 
prima van opzet, maar inmiddels passen zij niet meer bij de eisen van de huidige tijd. Hierdoor kunnen wij 
onvoldoende sturen op voor ons belangrijke prestaties. Denk bijvoorbeeld aan: een hoog serviceniveau 
richting onze inwoners, de arbeidsomstandigheden zoals wij deze met het oog op veiligheid -nu en in de 
toekomst- willen bieden en borgen aan onze medewerkers en het sturen op milieurendement om mee te 
gaan in de landelijke ontwikkelingen.  
 
Samengevat: 

- De huidige 4 milieustraten zijn verouderd (veiligheid, wetgeving milieueisen, presentatie) 
- De spreiding over het verzorgingsgebied is niet optimaal 
- Onze milieustraten trekken steeds meer bezoekers. Dit is een succes, maar de huidige capaciteit 

is niet langer toereikend 
- Om het landelijk doel van 2025 (30kg restafval pp) en 2050 (geen restafval) te behalen en om 

grondstoffen optimaal te kunnen hergebruiken moeten we grondstoffen scheiden voor inwoners 
zo gemakkelijk en prettig mogelijk maken 

 

 
De stappen in het bestuurlijk proces 
Het onderwerp “toekomstbestendige milieustraten’ is gekozen om nieuw beleid voor te bereiden met een 
opiniërende bestuurlijk proces.  
 
 
1. Aanleiding  

In de informatienotitie milieustraten is de aanleiding beschreven. De aanleiding is toegelicht in het AB 
van 10 februari 2022 met een presentatie. 
 

2. Start 
De informatienotitie milieustraten is behandeld in het DB van 9/02/2022. Op de platformbijeenkomst 
van 13/04/2022 is een presentatie over dit onderwerp gehouden. En vervolgens in het AB van 
14/04/2022 geagendeerd. Het gewenste resultaat was een keuze te maken uit scenario’s. Dit voorstel 
is inhoudelijk niet behandeld.  
 

3. Concept AB-voorstel (opiniërend) 
Op de agenda van het DB  van 6 juli 2022 zal een concept AB-voorstel in de vorm van een 
discussienotitie toekomstbestendige milieustraten worden geagendeerd. Hierin worden meerdere 
scenario’s beschreven, zodat een richting kan worden gekozen. Dit concept voorstel wordt besproken 
op de platformbijeenkomst van 12 september 2022.  
 

 
4. Afstemming met de gemeenteraden 

Bij zeer politiek gevoelige onderwerpen of bij onderwerpen met veel impact op de bewoners zal 
opiniërend een het concept-AB voorstel aan de individuele raden worden gepresenteerd. Het concept 
AB-voorstel zal samen met de verantwoordelijk wethouders en de directeur Avri aan de raden 
gepresenteerd worden. Deze bijeenkomsten worden tussen juni en september in overleg met de 
griffiers gepland. 
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5. AB-voorstel (besluitvormend) 
Een definitief AB-voorstel zal op 12 oktober 2022 op de agenda van het DB staan.  
Het definitieve AB-voorstel zal inzicht geven in de kaders en de projectopdracht (zie bijlage 2). 

 
Op basis van het AB-voorstel neemt het AB op 15 december 2022 een besluit en geeft het AB opdracht aan 
Avri.  
 
Nadat het AB het voorstel heeft aangenomen, kan de uitvoering starten. Avri zal de implementatie van een 
beleidsplan of uitvoering van een project starten, zie bijlage 2.   
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Bijlage 1: opiniërende beleidscyclus milieustraten 
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 Bijlage 2: Projectopdracht – Toekomstbestendige milieustraten Status: concept 

1. Waarom dit project 4. Out of scope 

Op basis van het AB-voorstel neemt het AB op 15 december 2022 een besluit 
over deze projectopdracht.. Nadere invulling volgt.  
 
 

- Flankerende maatregelen, zoals repair-cafes, E-waste race  

2. Doelstelling(en)- Bijdrage 5. Bijdrage  

Op basis van het AB-voorstel neemt het AB op 15 december 2022 een besluit 
over de doelstelling. Nadere invulling volgt.   

 

3. Eindresultaat (wat wordt er opgeleverd) 6. Projectteam, stuurgroep - Euro's 

Een plan om de milieustraten toekomstbestendig te maken. Het plan omvat 
minimaal het aantal en de soort milieustraten.  

Bestuurlijk opdrachtgever 
Ambtelijk opdrachtgever: Marieke Verhoeff 
Ambtelijk opdrachtnemer: Christine Waasdorp 

7. Temp -Planning 

 
   

1. Idee 

Opdracht AB  

2. Definitie: op basis van de kaders bepalen 

i. Aantal en soort milieustraten 

ii. Uitkomsten bewonersbijeenkomsten ihkv het bewonersonderzoek 

iii. Plan van aanpak 

iv. Fasering aanpak 

v. Onderzoek financiële consequenties 

vi. Bestuurlijke besluitvorming  

3. Ontwerp per milieustraat 

i. Definitief ontwerp per milieustraat 

4. Voorbereiding 

i. Nader te bepalen, afhankelijk van stap 3.  

5. Realisatie 

i. Nader te bepalen, afhankelijk van stap 4.   

  

Idee
Opdracht 13 oktober 2022

2. Definitie
Q4 2022

3. Ontwerp
Q2 2023

4. Voorbreiding
ntb

5. Realisatie
ntb


