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1Motie vreemd aan de orde van de dag:

Bewust omgaan met herbruikbare goederen bij de milieustraat

Van: D66, GroenLinks, VVD, PvdA, CDA, B —
Aan: De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal
Onderwerp: Bewust omgaan met herbruikbare goederen bij de milieustraat

De raad in openbare vergadering bijeen op donderdag 29 september 2022,

Constaterende dat:
Er veel goederen worden weggegooid in de gemeente Bloemendaal die een tweede 
leven verdienen of waar een klein of makkelijk herstelbaar defect aan is, bijvoorbeeld 
fietsen, meubels, speelgoed etc.;
De bewoners van de gemeente Bloemendaal deze goederen onder andere naar de 
milieustraat brengen;
Bij de milieustraat er ter plekke geen mogelijkheid meer is om deze goederen in te 
leveren voor hergebruik. En eenmaal ingeleverd zijn de goederen niet te redden 
omdat ze tussen het andere afval liggen. Scheiden is dan geen optie meer;
Er wel andere locaties zijn om goederen in te leveren zoals bij kringloopwinkels in 
Haarlem of omgeving of te laten repareren bij het Repair Café maar dat daar in de 
praktijk lang niet altijd gebruik van gemaakt wordt;
Ook bij diverse andere milieustraten in Nederland er de mogelijkheid is om goederen 
in te leveren voor hergebruik;

Overwegende dat:
Duurzaamheid de toekomst is in onze samenleving en de gemeente Bloemendaal 
hierin de verantwoordelijk draagt om dit (blijvend) te stimuleren;
Statushouders, vluchtelingen of anderen graag gebruik zouden willen maken van 
deze goederen maar dat niet meer mogelijk is als het eenmaal is weggegooid in een 
van de containers;
Niet alle bewoners gebruik maken van de mogelijkheid om hun spullen naar de 
kringloopwinkel te brengen;
Door hergebruik van producten er minder afval ontstaat en minder grondstoffen 
nodig zijn;
Hiermee de kringloopeconomie (circulaire economie) en de duurzame 
bedrijfsvoering versterkt wordt, waarbij de gemeente Bloemendaal het goede 
voorbeeld kan en moet geven (educatie);
Dat dit tegen geringe extra kosten en menskracht geregeld kan worden;
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Verzoekt het college om een onderzoek te doen naar de mogelijkheden en 
onmogelijkheden van een kringloop voorziening bij de milieustraat, waarbij de volgende 
zaken aan de orde zullen komen:

De bezoekers van de milieustraat de laatste mogelijkheid te geven om op een 
eenvoudige wijze hun goederen ten bate van bijvoorbeeld de kringloop in te leveren 
voor een 'tweede leven';
Bij de milieustraat bewoners actief te laten adviseren over waar ze hun goederen 
naartoe mogen brengen: de aangewezen plekken ter vernietiging of voor hergebruik; 
Het punt voor hergebruik is op dezelfde locatie, namelijk bij de milieustraat. Dit ter 
voorkoming van onnodige reisbewegingen en het alsnog weggooien van deze 
goederen;
Bij het inleverpunt voor hergebruik een overzicht te geven van wat gaat komen wat 
wel en wat niet ingeleverd kan worden, dit ter voorkoming van teveel onbruikbare 
goederen of onnodige belasting van de milieustraat;
Afspraken te maken met (sociale) instellingen zoals een kringloopbedrijf om deze 
goederen op te halen bij de milieustraat zodat deze een nieuw leven gaan krijgen of 
dat de goederen alsnog worden weggegooid bij de milieustraat;

en gaat over tot de orde van de dag.
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