
 

            
   

     

            
          
     

       

          
         

           
 

           
       

            
   

AMENDEMENT 

Amendement Milieustraat 

De gemeenteraad van Venlo, in vergadering bijeen op 29 juni 2022, behandelend het 
agendapunt RV 38 Vorap 2022, 

Wijzigt het besluit door toe te voegen: 

Eenmalig, ten behoeve van het verlagen van de tarieven van de milieustraat naar het 
niveau van 2020 (als uitzondering voor restafval €8 per m3 te berekenen), een 
budget in te stellen van €500.000. 

Hiervoor als dekking te gebruiken het verwacht positief saldo 2022. 

Toelichting: 

 Voor het restant van het jaar 2022 en voor de periode daarna (voor zover de 
bestemming toereikend is) het tarief verlagen van de milieustraat naar het 
niveau van 2020. Restafval zal een afwijkend tarief van €8 per kuub 
toegekend krijgen. 

 Het college informeert de raad over het vroegst mogelijke moment waarop dit 
geïmplementeerd kan worden, en gaat vervolgens direct over tot 
implementatie. 

 Het college informeert de raad van de verwachte periode waarin hiermee de 
kosten kunnen worden verlaagd. 



          
          

         
         

     
        

     
           

         
             
            

   
          
           

          
        

Motivatie: 

 In 2021 zijn er 15.000 bezoekers minder geweest dan in 2020, en 12.000 
minder dan 2019. Als de huidige lijn wordt voortgezet zal het bezoekersaantal 
in 2022 verder afnemen naar circa 47.000 bezoekers, wat weer een afname 
van 2.000 bezoekers is vergeleken met 2021. Hiermee heeft de prijstoename 
gezorgd voor een enorme vermindering aan gebruik. 

 Het tonnage per bezoeker is in 2021 afgenomen van 0,2244 naar 0,2126. 
Hiermee zijn er zowel minder gebruikers, als minder afval per gebruiker. 

 Het gros van de bezoekers dat afval bij de milieustraat inlevert scheidt dit 
zowel van tevoren als tijdens het weggooien op de milieustraat. Hiermee is er 
al een grote mate van scheiding welke normaal alleen wordt verdeelt in GFT 
en restafval in de kliko’s. Een afname van het gebruik van de milieustraat 
resulteert hiermee in minder afvalscheiding. 

 De kosten voor 2021 zijn afgenomen met meer dan 220.000 euro ten opzichte 
van 2020 terwijl de omzet toenam met 240.000 euro in dezelfde periode. 
Hiermee is de Venlonaar duurder uit terwijl de burger al de dupe is van de 
hoge inflatie en de diverse crisissen zoals de woningcrisis en energiecrisis. 

Ondertekening: 

DENK Venlo 

Selim Özçelik 


