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Algemeen.
Binnen de Gemeenten Helmond, Deurne en Someren/Asten worden milieustraten geëxploiteerd.
De milieustraat van Helmond is gevestigd op de locatie van SITA, waarbij tevens het beheer
plaatsvindt onder leiding van SITA.
Op deze locatie is uitbreiding van de milieustraat mogelijk, de toegangsweg kan (en eigenlijk moet)
worden gewijzigd en daarbij ontstaat de mogelijkheid om de locatie geschikt te maken voor een
bredere inzet: Toegankelijk voor bewoners van de Gemeente Deurne en Someren/Asten.
Als dit tot realisatie zou komen, is het gewenst om zowel Deurne als Someren/Asten een mogelijkheid
te behouden voor het aanleveren van zogeheten “gratis stromen”.
Huidige situatie milieustraten.
Een inventarisatie is gedaan naar de kosten van de huidige milieustraten respectievelijk een nieuwe
(gemeente Someren). Deze zijn in beeld gebracht door het aanleveren van de financiële gegevens.
Ook zijn de aantallen bezoekers per milieustraat in kaart gebracht. Met de aanbieders van “gratis
stromen” wordt ook rekening gehouden.
Uitbreiding van de huidige milieustraat Helmond.
De uitbreiding van de huidige milieustraat kent de volgende aspecten:
 Uitbreiding van de locatie. Hiertoe is aan SITA verzocht wat de jaarlijkse kosten zullen
bedragen na de uitbreiding.
 De personele consequenties zijn in beeld gebracht. Uitgegaan is van bemensing van de
milieustraat en openingstijden nodig voor het beheer. De aantallen betalende bezoekers en de
openstellingstijden van de afgelopen jaren zijn als uitgangspunt genomen.
Aandachtspunten en opmerkingen.
 Met een mogelijke verandering in de verwerking van afvalstromen respectievelijk reststromen
is verder geen rekening gehouden. Uitgegaan wordt van continuering van de huidige situatie.
 De poorttarieven verschillen per gemeente. Met een verandering is vooralsnog geen rekening
gehouden. Eventuele harmonisatie van tarieven dan wel gebruik van een milieupas met een
andere vorm van verrekening van verwijderingskosten moet separaat worden besproken.
 De kosten voor het in stand houden van een aanleverpunt voor “gratis stromen” zijn niet in
beeld gebracht. Die kosten kunnen, afhankelijk van inventiviteit en anders soortige invulling,
per gemeente verschillen.
 De investeringen respectievelijk desinvesteringen van de huidige milieustraten (met eventuele
verkoop van gronden) zijn niet in beeld gebracht.
 De kosten door SITA begroot, kunnen nog worden aangepast als daadwerkelijke offertes voor
de noodzakelijke uitbreiding zijn ontvangen. De inschatting is dat dit niet echt substantiële
gevolgen zal hebben.
Voortgang van het besluitvormingsproces.
Nu de financiële consequenties van een gezamenlijke milieustraat zo goed als mogelijk in beeld zijn
gebracht, is het aan de respectievelijke gemeenten om met elkaar vast te stellen hoe de kostenreductie
onderling kan worden toebedeeld.
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