
Bijlage 1 opties tijdelijke oplossing milieustraat                        
nummer  260-61   
 
Mogelijkheden voor een tijdelijke oplossingen voor een periode van 5 jaar voor de milieustraat van de 
gemeente Waterland zijn:  
 
Optie 1: de realisatie van een tijdelijk milieustraat op het terrein van de firma van Geemen in de 
Purmer voor een periode van 5 jaar.  
Binnen de gemeente is de firma van Geemen gevestigd, aan de Oosterweg M20 in de Purmer. Bij het 
bedrijf van de firma van Geemen is een groot terrein beschikbaar waar de gemeente gebruik van kan 
maken voor de inrichting en exploitatie van een tijdelijke milieustraat. Samen met de firma van Geemen is 
de locatie bekeken en is er een mogelijke indeling gemaakt. Deze is voorzien van een kostenraming voor de 
inrichting en een huurbedrag voor het gebruiken van het terrein voor en periode van 5 jaar. Voordeel van 
deze locatie is dat er deels een vloeistofdichte vloer aanwezig is en de bestemming bedrijventerrein heeft.  
De kosten voor het inrichten van het terrein is geraamd op €102.000,-- Vervolgens zal er per jaar een 
huurbedrag gevraagd worden van € 88.900,--.  
Daarnaast zijn de kosten om de milieustraat te exploiteren per jaar geraamd op € 427.350,--. Deze kosten 
liggen iets hoger dan de exploitatie van de huidige milieustraat. De kosten voor het exploiteren van de 
huidige milieustraat bedragen € 400.000,-- per jaar. De verhoging ten opzicht van de huidige 
exploitatiekosten wordt veroorzaakt doordat er nieuwe portocabins en containers moeten worden gehuurd.  
  
Optie 2: uitbesteden van de milieustraat naar een omliggende gemeente 
Voor deze optie zijn de gemeenten Landsmeer, Edam-Volendam, Amsterdam en Purmerend gevraagd of 
het mogelijk is dat de inwoners van Waterland gebruik maken van de milieustraat in de betreffende 
gemeenten. De genoemde gemeenten staan hier positief tegenover. Een korte samenvatting is hieronder 
op weergegeven.   
 
Locatie 2a Landsmeer 
Capaciteit/ 
servicegraad 

De capaciteit is beperkt, maar door ruimere openstelling en een hogere 
frequenties van de afvoer kan onderzocht worden of dit wel haalbaar is.  
Openingstijden nu Maandag, woensdag en vrijdag van 13.00 tot 16.00 
uur. Zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur. 

Kosten per jaar Er zijn nog geen uitspraken gedaan over kosten. 
Locatie 2b Edam Volendam 
Capaciteit/ 
servicegraad 

De capaciteit is voldoende aanwezig. De openingstijden zijn maandag 
t/m vrijdag van 7.30-11.45 uur en van 13.00-16.15 uur. Op maandag 
woensdag en vrijdag ook van 18.00 – 19.15 uur. En op zaterdag van 
7.30 – 11.45 uur.   

Kosten per jaar Circa € 450.000,-- (gebaseerd op 7375 huisaansluitingen) 
Inwoners kunnen zonder pasje of wegen hun afval aanbieden.  

Locatie 2c Amsterdam 
Capaciteit/ 
servicegraad 

De capaciteit is voldoende aanwezig. De openingstijden zijn ruim en bij 
een overeenkomst met Amsterdam is het mogelijk om op alle locaties 
afval aan te bieden. De openingstijden zijn maandag t/m zaterdag van 
8.00-17.00 uur.  

Kosten per jaar Elke bezoeker wordt in / uitgewogen . Amsterdam rekent af op basis 
van de gewogen hoeveelheden tegen variabele tarieven. (wat is dus aan 
product wordt gebracht) 
Het tarief per huishouden is hierdoor vooraf niet bekend. De 
verwachtte kosten zullen variëren tussen € 225.000,-- en € 300.000,-- per 
jaar.    

Locatie 2d Purmerend 
Capaciteit/ 
servicegraad 

De capaciteit is aanwezig en er kan gebruik gemaakt worden van de 
milieustraat. De planning is dat er in 2019 een nieuwe milieustraat wordt 
gerealiseerd op het bedrijventerrein Baanstede. Hier is ook voldoende 
capaciteit om de inwoners van Waterland te ontvangen.    
De openingstijden zijn maandag: 9.00 tot 12.00 uur en 12.30 tot 15.45 
uur. Dinsdag t/m vrijdag: 7.30 tot 12.00 uur en 12.30 tot 15.45 uur en   
zaterdag: 8.30 tot 14.30 uur.  

Kosten per jaar Circa € 250.000,-- per jaar gebaseerd op 7375 huisaansluitingen.   
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Elke bezoeker meldt zich aan met een pasje. 
Locatie 2e Purmerend/Amsterdam 
Capaciteit/ 
servicegraad 

De capaciteit is aanwezig en er kan gebruik gemaakt worden van de 
milieustraten. Voor openingstijden zie 2c en 2d. Ca. 75% van de 
inwoners zal dan het afval aanbieden in Purmerend en 25 % in 
Amsterdam.  

Kosten per jaar Circa € 244.312,--/€ 263.062 per jaar  
Locatie 2f Edam/Volendam/Purmerend/Amsterdam 
Capaciteit/ 
servicegraad 

De capaciteit is aanwezig en er kan gebruik gemaakt worden van de 
milieustraten. Voor openingstijden zie 2b, 2c en 2d. Ca. 25% van de 
inwoners zal dan het afval aanbieden in Edam/Volendam, 50% in  
Purmerend en 25 % in Amsterdam.  

Kosten per jaar Circa € 293.750,--/€ 312.500 per jaar  
 
De optie aanvullend bij optie 2:   
De mogelijkheid van een extra faciliteit in de kernen waar inwoners bijvoorbeeld tuinafval kunnen aanbieden.  
Op Marken is de eilandraad actief betrokken bij het inzamelen van tuinafval. Hier is een locatie en 
container beschikbaar gesteld. De eilandraad zorgt voor openstelling en beheer van het terrein met de 
container. De inwoners van Marken kunnen hier vanaf maart t/m november wekelijks en de overige 
maanden maandelijks hun tuinafval kwijt.  Deze mogelijkheid kunnen wij in de andere kernen ook 
proberen op te zetten.  
Bij openstelling en beheer door inwoners van de kernen zijn de kosten € 16.000,-- per jaar. 
Bij openstelling ne beheer door medewerkers van de gemeente zijn de kosten € 32.500,-- per jaar.         
 
 
 


