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1. INLEIDING 

1.1 Achtergrond en aanleiding 

Nederland heeft de ambitie om in 2050 ‘circulair’ te zijn. Dit betekent dat grondstoffen in een 
continue cirkel rondgaan en dat afval dus eigenlijk niet meer bestaat. Om een Circulaire Economie 
te bereiken is ‘recyclen’ niet voldoende. Sterker nog, als we de ladder van Lansink, R-ladder of 
Trap tegen Troep1 volgen dan is recyclen het laatste redmiddel. De milieustraten zijn op dit 
moment vooral ingericht op dit laatste redmiddel. 

Het Circulair Ambachtscentrum (CA) als ‘concept’ komt voort uit de transitieagenda 
Consumptiegoederen. Het Circulair Ambachtscentrum richt zich op stappen ‘hoger op de ladder’. 
Hergebruik, repareren, opknappen, ombouwen tot nieuw product/functie. Vanuit het 
icoonproject Circulaire Ambachtscentra schrijft het ministerie van IenW sinds 2019 een prijsvraag 
voor gemeenten uit. Gemeenten kunnen een (onderzoeks)voorstel indienen en een bedrag 
winnen om dit vervolgens uit te voeren. Inmiddels is er aan 78 gemeenten een bedrag uitgekeerd. 
Daarmee heeft het concept in Nederland vleugels gekregen en is inmiddels een groot deel van de 
gemeenten bezig met een Circulair Ambachtscentrum. 

Welke rol heeft de milieustraat echter als bouwsteen binnen het Circulair Ambachtscentrum2?  
Is het straks de opslagplaats van grondstoffen en het distributiecentrum voor materialen? Hoe 
zorg je ervoor dat hergebruik en reparatie een plek kunnen krijgen op de milieustraat, zonder dat 
het de functie als afvalbrengstation c.q. milieustraat verliest? Kortom, wat zijn de mogelijkheden 
en onmogelijkheden om optimaal gebruik te maken van de milieustraat als onderdeel van een 
Circulair Ambachtscentrum? 

 
1 Lees verder op: https://duurzaamheid.nl/artikelen/trap-tegen-troep-r-ladder-voor-dummies/ 
2 Antea Group (2020) vermeldt deze elementaire bouwstenen van een CA: Milieustraat, Repair, kringloop, 
onderwijs, sociaal domein. 

Figuur 1: Bouwstenen van het 
Circulair Ambachtscentrum. 
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Om een antwoord te krijgen op de hiervoor genoemde vragen kan het helpen gemeenten 
handvatten te geven opdat zij hun eigen Circulair Ambachtscentrum in kunnen vullen met daarin 
de rol van de milieustraat. Als onderdeel van overkoepelend onderzoek dat Rijkswaterstaat 
uitvoert naar de ontwikkeling van Circulaire Ambachtscentra hebben zij de onderzoeksvraag 
uitgezet die betrekking heeft op de milieustraat van de toekomst die de transitie naar de 
circulaire economie bevordert. 

1.2 Onderzoeksvraag 

De milieustraat is een belangrijke bouwsteen van het ‘Circulair Ambachtscentrum’. Dat een 
verbouwing van de milieustraat vaak een aanleiding is om de haalbaarheid van een Circulair 
Ambachtscentrum te onderzoeken is daarom te begrijpen. Tot nu toe zijn milieustraten zo 
ingericht dat ze:  
a. voldoen aan de eisen die in de wet- en regelgeving worden gesteld; 
b. passen binnen het afwegingskader van service, kosten en afvalscheiding (milieu).  
Het ‘hoe’ van de verwerking van de fracties die op de milieustraat worden ingezameld, wordt 
amper meegenomen. Met de komst van het icoonproject Circulaire Ambachtscentra komt daarin 
verandering. Als onderdeel van het Circulair Ambachtscentrum zal de milieustraat namelijk de 
taak krijgen om het grof huishoudelijk afval op dusdanige wijze in te zamelen opdat er een 
hoogwaardige toepassing mogelijk is die past binnen de circulaire economie. 

Hoofdvraag 
De vraag die in dit onderzoek centraal staat is hoe de (huidige) milieustraat zo kan worden 
ontworpen en ingericht dat deze bijdraagt aan de transitie naar een circulaire economie.  
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1.3 Aanpak 

Voor het beantwoorden van de hoofdvraag zijn een viertal informatiebronnen gebruikt. Namelijk 
bureauonderzoek, interviews, een ontwerpbijeenkomst met pioniers en referentieprojecten. 

1.3.1 Bureauonderzoek: basiskennis milieustraten 
Er zijn in de loop der jaren verschillende onderzoeken uitgevoerd rondom ‘de milieustraat’. Deze 
onderzoeken kunnen worden gezien als basiskennis over milieustraten. Tussen deze onderzoeken 
zitten ook rapporten die betrekking hebben op het hoogwaardiger verwerken van het grof afval 
en de nut en noodzaak van gescheiden inzameling op de milieustraat. Waar deze kennis nuttig 
bleek bij het beantwoorden van de hoofdvraag, is deze in dit rapport benoemd. Als naslagwerk is 
in bijlage V een beschrijving van de belangrijkste bevindingen van desbetreffende rapporten 
toegevoegd. 

1.3.2 Interviews pioniers Circulaire Ambachtscentra 
Een groot aantal gemeenten is actief bezig met de ontwikkeling, realisatie en uitvoering van een 
Circulair Ambachtscentrum. Voor dit onderzoek zijn zeven pioniers benaderd: 

 Gemeente Almere 
 Gemeente Oss 
 Gemeente Nijmegen 
 Gemeente Deventer 
 Gemeente Meierijstad 
 Reinigingsdienst Buha B.V. (Gemeente Doetinchem) 
 Stichting de Kringloper 

De keuze is op deze zeven pioniers gevallen omdat deze óf al een Circulair Ambachtscentrum 
hebben dat operationeel is, óf bezig zijn met een pilot die relevent is in het kader van dit 
onderzoek. Zoals bijvoorbeeld de pilot van de Gemeente Nijmegen om herbruikbaar hout uit de 
A/B-hout container te sorteren voor hergebruik door meubelmakers. Met deze pioniers hebben 
er interviews plaatsgevonden. De vragenlijst die hierbij is gehanteerd, is opgenomen in bijlage IV. 

1.3.3 Ontwerpbijeenkomst ideaalbeeld milieustraat van de toekomst 
Na de interviews heeft er een ontwerpbijeenkomst met de pioniers plaatsgevonden. Het doel van 
deze bijeenkomst was om de ideeën en dromen gezamenlijk verder uit te diepen en te bekijken of 
er tot een eenduidig ideaalbeeld van de milieustraat van de toekomst kon worden gekomen. Met 
een eenduidig ideaalbeeld zou namelijk de focus kunnen worden verlegd van ‘wat is het?’ naar 
‘hoe gaan we het realiseren c.q. wat hebben we ervoor nodig?’ 

1.3.4 Referentieprojecten 
De laatste bron van informatie zijn de referentieprojecten van Modulo Milieustraten. Modulo 
heeft sinds de start van de prijsvraag Circulaire Ambachtscentra, verschillende gemeenten (klein 
en groot) ondersteund bij het uitwerken van de haalbaarheid van een Circulair Ambachtscentrum. 
Daarnaast heeft Modulo veel kennis van en ervaring met het ontwerpen en bouwen van circulaire 
milieustraten.  
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1.4 Opbouw rapport 

Voor de opbouw van het onderzoeksrapport is gekozen voor de 10 niveaus (10 R’s) van 
circulariteit, zie Figuur 2.  

 

 

 

Door te beginnen op de laagste twee niveaus (Recover, Recycle) wordt u als lezer stapsgewijs 
meegenomen vanuit de huidige situatie naar een steeds hoger ambitieniveau en uiteindelijk tot 
het opgehaalde ideaalbeeld van de milieustraat van de toekomst. Hoofdstuk 2 gaat in op de 
activiteiten die een bijdrage leveren aan meer en betere Recycling. Dit hoofdstuk gaat over het 
“op orde brengen van de basis” zodat gekomen kan worden tot meer Recycling. Hoofdstuk 3 
beschrijft de mogelijke activiteiten rondom Re-use, Remanufacture, Re-purpose, Refurbish en 
Repair die bij een volgend ambitieniveau worden toegevoegd aan de milieustraat. Hoofdstuk 4 
richt zich op de niveaus Reduce, Refuse en Redesign, de niveaus waarvoor activiteiten moeten 
worden uitgevoerd die het minst tastbaar zijn. In combinatie met de niveaus van circulariteit van 
hoofdstuk 2 en 3 beschrijft hoofdstuk 4 ideeën en concepten voor ontwerpen van de milieustraat 
van de toekomst. 

Nadat de activiteiten in het meest ideale scenario zijn beschreven, worden in hoofdstuk 5 en 6 de 
vereisten beschreven die nodig zijn en de uitdagingen en knelpunten die men tegenkomt bij de 
realisatie van deze activiteiten. Het rapport wordt afgesloten met een conclusie en 
aanbevelingen. 
 
  

Figuur 2: 10R-model. 
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 RECOVER & RECYCLE 

Aan de hand van de onderzoeken die vanaf 2004 over milieustraten zijn uitgevoerd is een goed 
beeld ontstaan van wat er nodig is om nog beter te scheiden op de milieustraat. Door op de 
milieustraat beter in monostromen te scheiden blijft er minder grof restafval over. Hierdoor 
wordt er meer gerecycled (Recycle) en minder dus verbrand (Recover). 

2.1 Minimaal 18 fracties inzamelen en opschalen naar 30+ fracties 

Sinds de invoering van de verplichting (in 1994) voor gemeenten om een brengvoorziening voor 
grof huishoudelijk afval aan te bieden is de afvalwetgeving verschillende keren gewijzigd. 
Hierdoor komt het voor dat oudere milieustraten nog niet alle 18 fracties uit het 
Activiteitenbesluit gescheiden accepteren3. Langzamerhand voldoen wel steeds meer 
milieustraten hieraan, maar tot 2017 betrof dit nog maar 7% van de milieustraten in Nederland 
(Witteveen+Bos, 2019). Hetzelfde rapport laat zien dat het scheidingsresultaat beter is op 
milieustraten die alle 18 fracties gescheiden inzamelen. Het rapport van Tauw (2015) en Royal 
HaskoningDHV (2017) komen tot dezelfde conclusie. 

Het rapport van Royal HaskoningDHV (2017) laat ook zien wat de milieuwinst is op het moment 
dat het grof afval beter wordt gescheiden in monostromen, wat ertoe leidt dat er minder wordt 
verbrand en gestort. De eerste stap bij het inrichten van de milieustraat gericht op de circulaire 
economie is dan ook dat minimaal de 18 fracties volgens het Activiteitenbesluit op de milieustraat 
gescheiden moeten worden ingezameld. Nascheiden van het grof restafval om zo te komen tot 
minimaal 18 fracties, zo blijkt uit datzelfde onderzoek, is dan niet meer efficiënt. Dit zou  
betekenen dat er in deze eerste stap ook wordt gestopt met nascheiding van het grof 
huishoudelijk restafval dat op de milieustraat wordt ingezameld. 

Wanneer deze stap is behaald kan naar verdere opschaling van het aantal fracties (30+) worden 
gekeken. Daarbij moet als eerste worden gedacht aan het plaatsen van een container voor 
herbruikbare goederen. Iets wat op veel milieustraten nu al gebeurt. Aanvullende fracties 
waaraan vervolgens kan worden gedacht zijn o.a. zonnepanelen, meubels, tapijt, kunstgras, kurk, 
cd’s/dvd’s, isolatiemateriaal. Er zijn al verschillende gemeenten die meer dan 18 fracties 
inzamelen. Recentelijk heeft de ZRD (Zeeuwse Reinigingsdienst) op elke milieustraat in Zeeland 
een inzamelvoorziening voor kurk geplaatst4. 

 
3 De 18 fracties volgens het activiteitenbesluit zijn: AEEA, asbest, C-hout, gasflessen/brandblussers en 
overige drukhouders, grond, A-/B-hout, gips, dakafval, gemengd steenachtig materiaal, matrassen, 
papier/karton, vlakglas, banden van voertuigen, geëxpandeerd polystyreenschuim, grof tuinafval, harde 
kunst stoffen, metalen, textiel (niet zijnde tapijt).  
4 Lees verder op: https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/5271494/zeeland-initiatief-kurk-inzamelen-
milieustraat-recyclen 
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2.2 Samengestelde goederen demonteren 

Meubels apart inzamelen is volgens het Activiteitenbesluit geen verplichting. Toch is het 
interessant om deze stroom gescheiden in te zamelen, nu naar schatting ongeveer 5% van het 
grof restafval uit meubels of andere samengestelde goederen bestaat5. Doordat ze samengesteld 
zijn kunnen ze niet als grondstofstroom worden gerecycled maar worden ze meestal verbrand. 

Aanvullend op de 18 fracties worden daarom op de milieustraat van de toekomst de 
samengestelde goederen apart ingezameld en vervolgens gedemonteerd. Dit demontageproces 
levert monostromen op die op dit moment een eigen route kennen van Recycling zoals metaal en 
hout. In de toekomst kunnen deze stromen mogelijk hoogwaardiger worden toegepast. 

2.3 Opbrengsten 

Met het uitvoeren van bovenstaande acties zal het scheidingspercentage op de milieustraat 
aanzienlijk stijgen. Er kan worden gedacht aan 80 – 90% grondstoffenscheiding van het totale 
aanbod op de milieustraat. In rapport van Tauw (2011) wordt zelfs gesproken van 93% van het 
totale aanbod grof restafval op de milieustraat dat in aanmerking komt voor Recycling. Of dit 11 
jaar later nog steeds wordt gehaald zal uit nieuw onderzoek en praktijkervaring moeten blijken. 

Minder verwerking als grof restafval leidt tot een kostenbesparing. De hoogte van deze 
zogenoemde vermeden verwerkingskosten is afhankelijk van de hoogte van de 
verwerkingstarieven van het grof restafval en de monostromen. Hoe groter het verschil tussen 
verwerking als monostroom of verwerking als grof restafval, des te meer vermeden 
verwerkingskosten worden gerealiseerd. In de regel is de verwerking als grof restafval namelijk 
duurder dan als monostroom (uitzonderingen daargelaten zoals de matrasfractie). 

Naast deze directe financiële besparingen worden er ook opbrengsten ten gunste van het milieu 
behaald. In het rapport van Tauw (2011) is de verlaging van de milieudruk voor het 
demontageproces bijvoorbeeld berekend op -22%. Deze cijfers komen overeen met berekeningen 
in de referentieprojecten van Modulo. De hoogte hiervan wordt bepaald door het wel of niet 
vinden van een goede afzet voor de stromen die vrijkomen uit het demontageproces.  

Als derde ‘opbrengst’ creëert het demontageproces arbeidsplaatsen voor mensen uit het sociaal 
domein. Voor alle in dit onderzoek betrokken pioniers is deze opbrengst net zo belangrijk als het 
behalen van een beter scheidingsresultaat met het grof afval. 

  

 
5 Op basis van ervaringscijfers van Modulo en het rapport Tauw (2011)  
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 RE-USE, REPAIR, REFURBISH, 

REMANUFACTURE & RE-PURPOSE 

De stappen zoals beschreven in hoofdstuk 2 zullen ervoor zorgen dat het afval dat op de 
milieustraten wordt aangeboden, meer als grondstof zal worden verwerkt (gerecycled) doordat 
het beter wordt gescheiden. Een belangrijke vraag van dit onderzoek is echter hoe we tot 
hoogwaardigere verwerking dan Recycling kunnen komen. Vanaf dit hoofdstuk komt de focus te 
liggen op de hogere treden van de R-ladder. In dit hoofdstuk worden de stappen beschreven die 
kunnen worden genomen ten behoeve van Re-use, Repair, Refurbish, Remanufacture en Re-
purpose. 

3.1 Herbruikbare goederen en grondstoffen afvangen 

Op de milieustraat verdwijnen nog veel herbruikbare goederen in het restafval. Dit kan worden 
opgelost door voor deze herbruikbare goederen een afgiftepunt te plaatsen. Uit het onderzoek 
van Witteveen+Bos (2019) komt naar voren dat de helft van de milieustraten nog geen 
voorziening heeft voor de inname van kringloopgoederen. Een eerste actie zou kunnen zijn om 
een afgiftepunt voor kringloopgoederen op alle milieustraten te plaatsen. Kringloopbedrijf Oss 
heeft met dit afgiftepunt op het Duurzaamheidsplein Oss een toename van 30% in het aanbod 
van herbruikbare goederen gezien. Vergelijkbare resultaten worden geconstateerd in de pilot met 
het ‘spullenplein’ op de milieustraat van Sint-Oedenrode6. Tijdens de ontwerpbijeenkomst is 
bepaald dat, om meer herbruikbare goederen uit het aanbod van de milieustraat te halen, in de 
meest ideale situatie twee afgiftepunten worden gecreëerd. En wel twee unieke voorzieningen: 

1. Een innamestraat waar iemand met een oog voor herbruikbaarheid, goederen aanneemt 
van bezoekers; 

2. Grondstofbakken op de milieustraat waar medewerkers op het bordes nog de laatste 
interessante goederen af kunnen vangen voordat het in de container voor Recycling 
verdwijnt. 

3.2 (Kringloop)winkel voor afzet 

Voor de afzet van de extra ingezamelde herbruikbare goederen en grondstoffen dient een goed 
afzetkanaal te worden gevonden. Gemeenten die op dit moment al een afgiftepunt voor 
herbruikbare goederen hebben, werken in veel gevallen samen met een kringlooporganisatie. Een 
kringlooporganisatie heeft ervaring met het repareren (Repair) en Refurbishen van goederen om 

 
6 Lees verder op: https://meierijstad.nieuws.nl/2021/10/26/steeds-meer-herbruikbare-of-repareerbare-
spullen-krijgen-in-meierijstad-een-tweede-leven/ 
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ze geschikt te maken voor de verkoop. In het geval van grondstoffen wordt er ook samengewerkt 
met andere type bedrijven. Gemeente Utrecht en Rotterdam bieden bijvoorbeeld de mogelijkheid 
aan de Buurman-franchise om bouwmaterialen in te zamelen op de milieustraten die ze 
vervolgens in hun winkel verkopen of in hun workshops toepassen7. In Groot-Ammers bevindt 
zich straks naast de nieuwe milieustraat een secundaire bouwmaterialenwinkel die wordt 
gefaciliteerd door de Korevaar-Groep8. 

In de gesprekken met de pioniers en tijdens de ontwerpbijeenkomst is het ideaalbeeld eenduidig. 
Naast de milieustraat van de toekomst is een (kringloop)winkel gevestigd die de ingezamelde 
goederen direct kan verkopen. Bezoekers van de milieustraat komen straks niet meer alleen 
‘brengen’ maar ook ‘halen’. Op die manier hoeven de spullen voor verkoop niet naar elders te 
worden vervoerd, wat weer goed is voor het milieu. Hierbij moet echter wel altijd de kritische 
vraag worden gesteld of de beschikbare locatie wel geschikt is als verkooplocatie. Het is een 
ideaalbeeld, er hoeft niet dogmatisch mee te worden omgegaan. 

3.3 Lokale ondernemers en creatieve makers als afnemer 

Naast de (kringloop)winkels kan er ook worden gekeken naar lokale ondernemers en creatieve 
zelfstandigen voor de afzet van de grondstoffen. Deze worden als onderdeel van de transitie naar 
een circulaire economie steeds vaker gevraagd om unieke producten te maken van secundaire 
materialen. Bijvoorbeeld A/B kwaliteit-hout waar meubelmakers hout kunnen selecteren om te 
gebruiken in hun projecten. De milieustraat van de toekomst werkt samen met deze ondernemers 
en creatieve makers om er zo voor te zorgen dat er meer materialen hoogwaardiger worden 
hergebruikt in plaats van gerecycled. 

In de ontwerpbijeenkomst heeft de samenwerking met lokale ondernemers de vorm gekregen 
van een apart afgiftepunt. Ondernemers en creatieve makers kunnen aangeven naar welke 
specifieke materialen ze op zoek zijn, die dan door de bezoekers bij dit afgiftepunt kunnen 
worden afgegeven. 

3.4 Opbrengsten 

Het uitvoeren van boven beschreven acties zorgt naar verwachting voor een verdere toename van 
het scheidingspercentage op de milieustraat. Deze stijgt mogelijk tot de 95%. Dit komt doordat 
het merendeel van de herbruikbare goederen en grondstoffen niet in de containers van de 
milieustraat belanden. Het afvangen/sorteren van herbruikbare goederen en grondstoffen en het 
voorbereiden daarvan op verkoop is arbeidsintensief. Voor het sociaal domein liggen hier 
kansen9. Daarnaast levert een focus op hergebruik in plaats van Recycling een directe CO₂-
besparing op. Elke ton aan goederen dat als tweedehands wordt verkocht in plaats van verbrand 
of gestort scheelt namelijk één ton CO₂-uitstoot (Afvalonline, 2008). 

 
7 Zie voorbeeld: www.buurman.in 
8 Zie voorbeeld: www.2ekansbouwmaterialen.nl 
9 Beschreven in Panteia (2021) ‘Handelingsperspectief sociaal domein circulaire ambachtscentra’. 
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 REFUSE, REDUCE & REDESIGN 

Nadat de stappen uit hoofdstuk 2 en 3 zijn uitgevoerd kan de focus worden gelegd op het 
voorkomen (Refuse en Reduce) van afval. Tijdens de ontwerpbijeenkomst is besproken hoe dit 
kan worden bereikt. Om dit te bereiken moeten er stappen worden gezet die leiden tot het 
veranderen van het gedrag van de consument c.q. bezoeker van de milieustraat. Daarnaast 
moeten er ook stappen worden gezet in het stimuleren van producenten om de producten anders 
te ontwerpen (Redesign). Hierna beschrijven we de ideeën en concepten die uit de 
ontwerpbijeenkomst met de pioniers naar voren zijn gekomen.  

4.1 De milieustraat als circulaire beleving 

Het gedrag van de bezoeker kan worden veranderd door verder te investeren in de communicatie 
op en rondom de milieustraat. Een mogelijke invulling hiervan is om vanuit het gemeentelijke 
afvalbeleid de verborgen impact van consumptie te communiceren naar de inwoners10. 
Vervolgens wordt er gecommuniceerd over de mogelijkheden om daar wat aan te veranderen en 
welke rol de milieustraat daarin speelt. Naast deze directe communicatie wordt er ook 
geïnvesteerd in de indirecte communicatie. Hierbij kan worden gedacht aan de aankleding en 
inrichting van de milieustraat. Deze inspireert, informeert en motiveert. Daarnaast laat de 
gemeente ook zelf het goede voorbeeld zien door de milieustraat circulair te ontwerpen, circulair 
aan te besteden, te bouwen en te beheren. 

Om de ‘circulaire beleving’ verder in te vullen wordt er een zogenoemd ‘Circulair lab’ aan de 
milieustraat toegevoegd. Net als bijvoorbeeld het ‘experience center’ in het Upcycle Centrum 
Almere. Vanuit deze ruimte is er goed zicht op het reilen en zeilen op de milieustraat. In het lab 
wordt voor de jeugd een educatief programma georganiseerd. Hier leren ze alles over dé banen 
van de toekomst: De Reparateurs11. Ze ontdekken wat er moet veranderen in de manier waarop 
we spullen produceren door zelf bezig te zijn. Ook zien ze welke waardevolle spullen mensen 
weggooien. Volwassenen kunnen hier in het weekend het reparatievak leren of met secundaire 
materialen een project uitvoeren. 
 
  

 
10 Lees meer over de verborgen impact, hoe die tot stand komt en wat we er aan kunnen doen via: 
https://thinkbigactnow.org/nl/2021/08/het-happy-2050-scenario-van-babette-porcelijn/ 
11 Lees meer over het belang van het maakonderwijs op: https://repareren.nu/interviews/we-moeten-heel-
hard-aan-de-bak-met-maakonderwijs/ 
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4.2 Milieustraat opsplitsen in ‘linkshandig’ en ‘rechtshandig’ 

Mogelijk zit niet iedereen te wachten op een circulaire beleving. Om de groep mensen te 
bedienen die toch liever voor gemak gaan wordt de milieustraat opgedeeld in een gedeelte voor 
zogenaamde ‘linkshandige’ en ‘rechtshandige’ bezoekers. De linkshandige bezoeker wil gemak en 
de rechtshandige bezoeker gaat zelf aan de slag. Linkshandig wordt volledig ontzorgd met 
bijvoorbeeld een lopende band waar men alles door elkaar, op mag gooien. Aan de andere kant  
staan de rechtshandigen. Dat zijn de mensen die bijvoorbeeld zelf de Ikea-kast demonteren en in 
verschillende monostromen scheiden. De linkshandige betaalt voor de hoge service van het laten 
demonteren en scheiden, de rechtshandige wordt beloond en ontvangt een beloning voor het zelf 
demonteren12. De linkshandige heeft zicht op de rechtshandige buurman en kan zich gaan 
afvragen of hij bij een volgend bezoek ook voor de rechtshandige variant zal kiezen.  

4.3 Producenten worden sponsor van de milieustraat (Redesign) 

Om de ideale milieustraat te kunnen realiseren is er geopperd om hiervoor de producenten van 
de gebrachte spullen te betrekken. In ruil voor een financiële bijdrage kunnen producenten 
meeliften op de transitie naar een circulaire economie die de milieustraat van de toekomst in 
gang zet. Ontwerpfouten die in hun producten zitten, komen boven tafel door de 
Reparatieservice op de milieustraat. Deze worden met hen gedeeld, en studenten die betrokken 
zijn doen voorstellen voor het circulair ontwerpen van hun producten. 

4.4 Opbrengsten 

De bovenstaande acties zorgen ervoor dat consumenten en producenten worden betrokken. Deze 
betrokkenheid leidt tot inzicht bij hen in wat anders moet en wat anders kan. De beoogde 
opbrengst is de totstandkoming van een 100% circulaire economie. 
 

  

 
12 Geïnspireerd op de huidige constructie op het Grondstoffencentrum Roosendaal 
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 VEREISTEN 

Dit hoofdstuk bespreekt wat er nodig is om een circulair ambachtscentrum te realiseren. 

5.1 Ruimte 

Dat er nog veel milieustraten zijn die nog niet alle 18 fracties gescheiden inzamelen komt in de 
meeste gevallen door ruimtegebrek. De bestaande milieustraat is in een tijd gerealiseerd waarin 
er minder fracties gescheiden ingezameld hoefden te worden en er is geen rekening gehouden 
met de mogelijkheid om uit te breiden. Voor het creëren van een plek om bijvoorbeeld meubels 
te demonteren is al helemaal geen ruimte. 

Gemeenten die in een dergelijke situatie zitten zullen op zoek moeten gaan naar een nieuwe 
locatie of, indien mogelijk, uitbreiding van de bestaande locatie. De oppervlakte die nodig is voor 
het realiseren van een milieustraat die is ingericht op de circulaire economie is sterk afhankelijk 
van de grootte van de gemeente, het inzamelbeleid en de ambities. Zo gaf een van de pioniers 
aan met 50.000 m2 alle ambities uit te kunnen voeren maar worden er ook milieustraten 
gerealiseerd waar er 35+ fracties gescheiden worden ingezameld op 7.500 m2  13. Uitgaande van 
alle activiteiten (milieustraat voor 100.000 bezoekers per jaar, innamestraat, demontagehal, 
winkel, werkplaats voor startups) op één locatie komt Modulo bij referentieprojecten uit op een 
benodigde oppervlakte van circa 30.000 m2. Dit soort kavels heeft een gemeente niet zomaar 
beschikbaar. 

 

 
13 In de gemeente Noordenveld worden straks 60 fracties ingezameld, mede dankzij een innamestraat, op 
een totaal oppervlak van 7.500m2. 

Advies: 
- Voor het realiseren van een toekomstbestendige milieustraat is het advies aan kleinere 
gemeenten om de samenwerking met buurgemeenten op te zoeken. Misschien behoudt ieder 
nog wel een eigen milieustraat omdat dit qua rijafstanden gewenst is voor de inwoners. Maar 
voor het demonteren van meubels en overige samengestelde goederen is samenwerken 
noodzakelijk om tot een goede organisatie en afzet te komen. Zie bijvoorbeeld de constructie 
van Cure waarbij de meubels van de milieustraten van Eindhoven, Valkenswaard en Geldrop 
naar de demontagefaciliteit in Geldrop worden gebracht. 
- Ook is het advies om een goede afweging te maken welke bouwstenen/activiteiten bij 
voorkeur fysiek naast elkaar plaats moeten vinden. Denk eventueel ook aan een netwerk van 
locaties. Zo wordt het sorteren, repareren en beprijzen naast de milieustraat in Roosendaal 
uitgevoerd en worden de producten op een andere locatie verkocht. 
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5.2 Communicatie 

Het beter scheiden op de milieustraat wordt niet alleen bereikt door een goede fysieke inrichting 
en voldoende inzamelvoorzieningen. Op het moment dat je echt aan de slag wilt met het 
verbeteren van het scheidingsresultaat dient er volgens de pioniers te worden geïnvesteerd in 
heldere communicatie over het nut en de noodzaak van goed scheiden. Uit hun ervaringen en 
eigen onderzoek blijkt namelijk dat wanneer het voor de bezoekers duidelijk is dat er iets nuttigs 
wordt gedaan of gemaakt van het afval, dat het merendeel een grotere bereidheid heeft om het 
gewenste scheidingsgedrag te tonen. Met andere woorden, het is belangrijk om bezoekers een 
goed gevoel te geven (Motivaction, 2020). Een van de ideeën die tijdens het ontwerpoverleg werd 
geopperd was om digitale informatieschermen boven de containers te hangen. Boven het grof 
restafval laat je beelden zien met dikke rookpluimen en vuur. Boven de houtcontainer een 
productieproces van spaanplaat en meubels. 

5.3 Team (personeel) 

Op het moment dat er meer wordt ingezet op communicatie betekent dit volgens de pioniers ook 
het investeren in personeel. Het personeel op de milieustraat moet namelijk worden bijgeschoold 
van milieustraatmedewerker naar grondstoffencoaches. Volgens de pioniers zit daar echter wel 
een uitdaging. Niet alle medewerkers die nu op de milieustraten actief zijn, zijn ook daadwerkelijk 
tot grondstoffencoach bij te scholen. En deze uitdaging speelt niet alleen op het vlak van 
communicatie. Ook voor het demonteren van meubels geldt bijvoorbeeld dat specifieke expertise 
nodig is. 

Advies: 
- Investeer als eerste stap in communicatie over het nut en de noodzaak van afval scheiden op 
én rondom de milieustraat om op die manier het scheidingsresultaat te verbeteren. Laat 
bijvoorbeeld voorbeelden zien van wat er gemaakt wordt van de verschillende fracties die op de 
milieustraat worden ingeleverd. 
- Als dit succesvol is kan ervoor worden gekozen om op te schalen. Het grof afval krijgt dan een 
prominente plek in de afvalcommunicatie. Hiervoor is het belangrijk om de juiste kanalen voor 
het bereiken van de verschillende doelgroepen te kennen. Zie ter inspiratie bijvoorbeeld het tv-
programma zooiismooi op Rtv Rijnmond. 
 

Advies: 
Hoe hoger de ambities zijn, des te belangrijker het is om het juiste ‘team’ samen te stellen. Het 
advies is dan ook om aandacht te hebben voor de competenties en training van het personeel 
op het moment dat het de ambitie is om hoger op de R-ladder te komen.  
Tip: Betrek hierbij vroegtijdig het leer-werkbedrijf waarmee wordt samengewerkt en de 
afdeling sociaal domein van de gemeente. 
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 UITDAGINGEN EN KNELPUNTEN 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de uitdagingen dan wel knelpunten die men mogelijk tegen 
komt bij de activiteiten zoals in de hoofdstukken 2 t/m 4 zijn beschreven en de vereisten om die 
activiteiten te organiseren (hoofdstuk 5).  

6.1 Businesscase 

De activiteiten die in eerdere hoofdstukken zijn beschreven moeten ook financieel haalbaar zijn. 
In een businesscase worden de lasten en baten inzichtelijk gemaakt, zie Figuur 3. In de huidige 
situatie is de milieustraatvoorziening een kostenpost voor de gemeente. Deze kosten worden 
gedekt uit de afvalstoffenheffing. De dekking staat al jaren onder druk, in veel gemeenten is de 
afvalstoffenheffing de afgelopen jaren gestegen. In het geval van de milieustraat van de toekomst 
worden er activiteiten toegevoegd ten behoeve van een circulaire economie. Het realiseren van 
deze activiteiten kost geld maar het levert ook iets op. Een belangrijke vraag zal zijn, zeker gezien 
de oplopende kosten voor burgers, welk effect de milieustraat van de toekomst heeft op de 
hoogte van de afvalstoffenheffing. 

 

Figuur 3: De basis van een businesscase voor het Circulair Ambachtscentrum, waarin de lasten en baten voor de 
verschillende activiteiten inzichtelijk worden gemaakt. 

De businesscase is in het onderzoek door meerdere pioniers als uitdaging benoemd. Uit de 
verschillende haalbaarheidsonderzoeken die Modulo voor gemeenten heeft uitgevoerd komt een 
duidelijk beeld naar voren. Het is een uitdaging om de businesscase financieel sluitend te krijgen. 
Dit wordt ook aangekaart in het onderzoek dat door Panteia (2021) is uitgevoerd. In paragraaf 7.2 
worden een aantal aanbevelingen gegeven hoe met de uitdagingen in de businesscase kan 
worden omgegaan. 
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6.1.1 Afzet van secundaire grondstoffen en producten 
Als we ons richten op de businesscase van de demontagehal, zien we in een onderzoek naar 
(meubel)demontage, reeds door Tauw uitgevoerd in 2011,  dat er een sluitende businesscase is te 
maken van de demontageactiviteit. Bepalend daarin zijn echter de beschikbaarheid van goedkope 
arbeidskrachten voor het werkproces en de hoogte van het verwerkingstarief van grof 
huishoudelijk restafval. Er geldt namelijk: hoe hoger het verwerkingstarief van grof restafval, des 
te meer verwerkingslasten kunnen worden vermeden door samengestelde goederen te 
demonteren in monostromen (hout, metaal, textiel, etc.). 

Momenteel zijn verschillende gemeenten bezig met het onderzoeken van de demontage van 
samengestelde goederen. Uit een recentelijk door Modulo uitgevoerd onderzoek naar de 
haalbaarheid van een Circulair Ambachtscentrum voor de Reinigingsdienst Buha B.V. blijkt het 
financieel sluitend krijgen van de businesscase een uitdaging. De uit te voeren werkzaamheden in 
een Circulair Ambachtscentrum zijn arbeidsintensief en de monostromen die uit het 
demontageproces komen, leveren een laag financieel rendement op14. Het gevolg hiervan is dat 
de financiële baten (de vermeden verwerkingskosten) niet opwegen tegen de extra lasten (arbeid 
en kapitaallasten). Er zijn echter plaatsen waar de demontageactiviteit toch wordt uitgevoerd 
zoals in het Duurzaamheidsplein Oss en in Geldrop. 

Een mogelijke oplossing om te komen tot een sluitende businesscase van de demontageactiviteit 
is om betere afzetkanalen voor de secundaire grondstoffen en producten te vinden om zo de 
vermeden verwerkingskosten aanzienlijk te verhogen. Deze oplossing is ook van toepassing voor 
de spullen en materialen die worden ingenomen bij de innamestraat. Voor herbruikbare 
goederen is er al een goed georganiseerd afzetkanaal in de vorm van kringloopwinkels. Voor de 
afzet van secundaire (bouw)materialen zijn de mogelijkheden nog beperkt. Dit heeft wellicht te 
maken met de eisen die worden gesteld aan de ‘instroom’.  

Uit de gesprekken met de pioniers, marktpartijen en uit openbare berichtgeving ontstaat het 
beeld dat het realiseren van een winkel voor secundaire (bouw)grondstoffen geen simpele 
opgave is. Marktpartijen zoals Buurman geven aan dat ze de secundaire grondstoffen die op een 
milieustraat vrijkomen graag een plek geven op hun locaties maar dat ze niet alleen daarvan 
afhankelijk kunnen zijn. Verkooptechnisch gezien zijn namelijk restpartijen van o.a. aannemers 
interessanter omdat dit vaak een grotere partij van materialen met dezelfde eigenschappen 
betreft dan die een consument aanlevert. Deze levert meestal enkele stuks aan. 
 

 

 
14 Rapport haalbaarheidsonderzoek CA Doetinchem: https://circulairambachtscentrum.nl/nieuws-
achtergronden/2021/doetinchem-krijgt-groen-licht-circulair/ 
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6.1.2 Belastingen 
De omzetbelasting (btw) en belasting op arbeid spelen een belangrijke rol in de haalbaarheid van 
de beschreven activiteiten. Zoals aangegeven zijn de loonkosten een uitdaging voor een sluitende 
businesscase. MVO Nederland, Natuur & Milieu en the EX’TAX project hebben eind 2021 een 
oproep gedaan om aan de slag te gaan met een nieuw belastingstelsel. Een stelsel waarin de 
belasting op arbeid wordt verlaagd en de belasting op vervuiling of het gebruik van primaire 
grondstoffen, produceren van afval en broeikasgassen wordt verhoogd. Dit nieuwe 
belastingstelsel zou een eerlijker speelveld voor de secundaire grondstoffen en producten 
creëren. De noodzaak van een nieuw en slimmer belastingstelsel wordt binnen de afvalbranche 
onderkend door de NVRD15.  

In dit nieuwe belastingstelsel zou ook een oplossing moeten worden gevonden voor de dubbele 
btw-heffing die wordt betaald op het moment dat een product als tweedehands door de 
kringloopwinkel wordt verkocht. 

 
 

 
15 Lees verder: https://www.nvrd.nl/nieuws/artikel/default.aspx?titel=de-nvrd-steunt-de-oproep-aan-het-
nieuwe-kabinet-om-werk-te-maken-van-een-slim-en-toekomstbestendig-belastingstelsel&item=54 

Advies: 
- Voor een sluitende businesscase voor demontage is voldoende volume/aanbod nodig. Een 
demontagefaciliteit bij elke milieustraat is daardoor niet realistisch. Op het moment dat het de 
wens is om samengestelde goederen te gaan demonteren is het advies om dit in samenwerking 
met buurgemeenten op te pakken. 
- Om de vermeden verwerkingskosten te verhogen is het advies om onderzoek te doen naar 
nieuwe opties om de grondstoffen op een manier te verwerken die meer oplevert dan de optie 
van recycling. Dit kan een ‘lokaal verwerkingsvoordeel’ opleveren als het een meubelmaker is 
die van het hout meubels maakt of via een regionale samenwerking met een innovatief, 
circulair productiebedrijf. 
- Om het geheel in goede banen te leiden wordt geadviseerd om een grondstoffenregisseur/ 
kwartiermaker aan te stellen. Deze zal zorg moeten dragen voor een optimale afzet van de 
stromen die worden gescheiden, gedemonteerd en gerepareerd. 

Advies: 
- Breng goed in kaart wat het verschil is tussen de lineaire/huidige handelswijze en de circulaire 
wijze van demonteren, repareren etc.  
- Maak inzichtelijk waar de voornaamste (extra) kosten in zitten zoals loon, btw, huisvesting 
etc. Door dit inzichtelijk te maken kan er nader worden onderzocht hoe deze kosten kunnen 
worden opgevangen of aangepakt. Deze data zijn ook nuttig voor een eventuele verdere 
onderbouwing van een fiscale hervorming ten behoeve van de circulaire economie. 
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6.1.3 Sociale en maatschappelijke baten en het meten van gedragsbeïnvloeding 
Het hervormen van de belastingen is een proces dat enige tijd in beslag neemt en waar een 
gemeente geen directe invloed op heeft. Gemeenten zijn echter maatschappelijke organisaties. 
Dat geeft de mogelijkheid om de sociale en maatschappelijke (milieu) baten mee te nemen in de 
beoordeling van de businesscase. Impact Institute (2022) beargumenteert dat de directe 
financiële businesscase van een Circulair Ambachtscentrum momenteel krap is, maar dat er wel 
degelijk een maatschappelijke case te maken is. Deze bredere beschouwing past binnen de 
beweging naar brede welvaart. Voor brede welvaart is financieel kapitaal niet alles bepalend, 
maar wordt o.a. natuurlijk en menselijk kapitaal ook meegewogen in de besluitvorming. Het 
circulair ambachtscentrum bewijst op die vlakken zijn waarde door bijvoorbeeld een verlaagde 
CO2-uitstoot, het vermeden gebruik van schaarse materialen en de welzijnseffecten van het 
hebben van werk.  

De ervaring van Modulo uit reeds uitgevoerde businesscase-onderzoeken is dat nog niet elke 
gemeente dit als financiële opbrengsten ziet. Vermeden sociale uitkeringen en de verlaagde CO₂-
uitstoot omgerekend naar besparing op milieubelasting mogen dan niet worden meegenomen in 
de exploitatiebegroting. Ondertussen zien echter steeds meer partijen het belang van het 
uitwerken van een maatschappelijke kosten-baten analyse in plaats van de bekende businesscase. 

In de ideale situatie beïnvloedt de milieustraat van de toekomst het gedrag van de bezoekers op 
dusdanige wijze dat deze bewuster omgaan met afval en grondstoffen wat leidt tot het 
voorkomen van afval. Deze gedragsbeïnvloeding kost geld. De uitdaging zal liggen in het 
vaststellen of er daadwerkelijk gedragsverandering plaatsvindt en die te koppelen aan de 
investeringen die zijn gedaan.  Voor zover bekend zijn er nog geen projecten gerealiseerd die zo 
ver gaan als in hoofdstuk 4 is geschetst. Wat de extra investering in communicatie, inrichting en 
educatie concreet oplevert is dus alleen theoretisch te benaderen. Vervolgens ligt het aan de visie 
en ambities van de bestuurders of ze bereid zijn deze extra investering te doen ter bevordering 
van een circulaire economie. 

6.2 Wet- en regelgeving 

Uit de interviews met de pioniers en uit praktijkervaring blijkt dat er op het vlak van wet- en 
regelgeving nog verschillende uitdagingen en knelpunten liggen voor de realisatie van de 
milieustraat van de toekomst. Dit blijkt uit de volgende vragen:  

 Welke aanvullende activiteiten zijn er mogelijk binnen de huidige beschrijving van de 
inrichting ‘milieustraat’? 

 Wanneer kan je niet meer volstaan met een omgevingsvergunning beperkte milieutoets 
(OBM) en moet er dus een omgevingsvergunning worden aangevraagd? 

 Wat zijn de consequenties voor de vergunning als er naast huishoudelijke afvalstoffen ook 
bedrijfsmatig afval wordt ingezameld? Kan er dan nog onder type-B inrichting en dus een 
OBM worden gefunctioneerd?16 

 Op welk moment krijgt het aanbod op de milieustraat de afvalstatus?  
 Wanneer is er bij de inzameling van herbruikbare goederen en grondstoffen op de 

milieustraat sprake van einde-afval en wanneer van voortgezet gebruik?  

 
16 Type inrichting bepaalt o.a. of er een milieuvergunning moet worden aangevraagd of dat een OBM 
volstaat. 
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 Kan het demonteren van meubels vallen onder SBI-code 381 (gemeentewerven en 
afvalinzameldepots)?17 

 Is het combineren van afvalinzameling met activiteiten waar kwetsbare doelgroepen 
komen (scholen, mensen met afstand tot de arbeidsmarkt etc.) toegestaan binnen een 
bestemmingsplan? 

 Mag een gemeente activiteiten uitvoeren die ook door marktpartijen kunnen worden 
uitgevoerd? Wanneer mag dat en onder welke voorwaarden? 

 Wat is de beste manier om externe ‘commerciële’ partijen te betrekken bij de 
milieustraat van de toekomst? 
 

Bovenstaande lijst met vragen is niet uitputtend. Bij het ene initiatief zal een vraagstuk ten 
aanzien van wet- en regelgeving meer spelen dan bij een ander. Dat maakt het volgens de 
pioniers lastig. Zij hebben aangegeven dat het voor de doorontwikkeling van de milieustraat van 
de toekomst c.q. circulaire ambachtscentra behulpzaam zou zijn als er meer eenduidigheid komt 
in hoe de wet- en regelgeving moet worden toegepast. Dit geldt ook voor de beoordeling van 
vergunningsaanvragen.  

De wet- en regelgeving rondom afval is complex. Dat blijkt uit bovenstaande vragen. Een 
antwoord geven op deze vragen vergt een nauwkeurige studie door juridisch specialisten. Dit 
rapport geeft inzicht in de knelpunten, de juridische uitwerking valt buiten de kaders van dit 
onderzoek. Het inzicht wordt door het kernteam Circulaire Ambachtscentra gebruikt bij het 
project dat in 2022 is opgestart om duidelijkheid te verschaffen rond juridische vragen en 
belemmeringen.  

 
17 SBI: Standaard bedrijfsinrichting. Dit geeft aan wat de activiteit van een onderneming is en op basis 
hiervan worden vergunningen verstrekt. 
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 ROAD TO CHANGE 

7.1 Conclusie en discussie 

De vraag die in dit onderzoek centraal stond is hoe de (huidige) milieustraat zo kan worden 
ontworpen en ingericht dat deze bijdraagt aan de transitie naar een circulaire economie. Aan de 
hand van onderzoeken, interviews met een aantal pioniers en een ontwerpsessie is er een beeld 
ontstaan van de ideale milieustraat. Door vervolgens te kijken naar de knelpunten en uitdagingen 
en de benodigdheden om dit ideaalbeeld te kunnen realiseren heeft dit onderzoek waardevolle 
inzichten opgeleverd.  

Samengevat komt het er op neer dat het bij de ideale ‘milieustraat van de toekomst’ zowel 
makkelijk als aantrekkelijk moet zijn voor de bezoekers om het afval en de grondstoffen goed te 
scheiden. Daarnaast ligt de focus niet meer alleen op het inzamelen maar ook op het 
demonteren, sorteren en vermarkten van grondstoffen. Concreet betekent dit dat er op de 
milieustraat veel meer fracties gescheiden moeten worden ingezameld. Daarvoor zijn aanvullende 
inzamelmiddelen nodig en tevens ruimte (m2). Ook worden de samengestelde goederen die 
worden aangeboden gedemonteerd en worden herbruikbare materialen op een daarvoor 
bestemde plek op de milieustraat aangenomen. Het onderzoek laat zien dat er voor dergelijke 
activiteiten meer ruimte nodig is. Ook zijn een andere aanpak van de communicatie en 
aanvullende competenties voor het personeel gewenst. 

Naast de vraag of deze andere aanpak mogelijk is, is het ook de vraag hoe de knelpunten en 
uitdagingen rondom de businesscase, wetgeving en bestemmingsplan kunnen worden verholpen. 
Dit onderzoek geeft mogelijke denkrichtingen maar er zal ook nog een en ander nader moeten 
worden onderzocht en ervaren op basis van praktijkvoorbeelden. Zo bestaat er bijvoorbeeld nog 
geen milieustraat die is ingericht op het bereiken van de hoogste treden (Reduce & Refuse) van 
het 10R-model.  
 
Om toch de hoogste treden van het 10R-model te bereiken in de milieustraat van de toekomst 
zijn in hoofdstuk 4 zijn een aantal ideeën en concepten benoemd. Een eenduidig antwoord op de 
vraag hoe de milieustraat van de toekomst moet zijn ontworpen en zijn ingericht voor de transitie 
naar een circulaire economie is echter niet te geven. Het zal uiteindelijk sterk afhangen van de 
stip op de horizon die wordt gesteld en het tempo waarmee men die stip wil bereiken. Als 
ondersteuning in dit proces heeft Modulo de opgehaalde inzichten vertaald naar een routekaart 
met daarin een drietal ‘haltes’, zie Figuur 4. Dit maakt het mogelijk om op elke halte even te 
stoppen en te kijken hoe men er voor staat. Maar het kan ook zijn dat er een intercity wordt 
gepakt en haltes worden overgeslagen. De routekaart is in volledig formaat in bijlage II 
bijgevoegd. 
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Figuur 4: Routekaart milieustraat van de toekomst. 

Naast de routekaart hebben we in bijlage III een checklist Milieustraat van de toekomst 
toegevoegd. Deze checklist kan worden gebruikt om te bepalen of de verschillende facetten en 
aandachtspunten zijn bekeken en behandeld. Ook hebben we in deze checklist de punten 
opgenomen waar een toekomstbestendige milieustraat aan moet voldoen. Deze punten komen 
voort uit dit onderzoek in combinatie met de ervaring van Modulo met het ontwerpen en bouwen 
van circulaire milieustraten. 

7.2 Aanbevelingen 

Onderstaand volgen de aanbevelingen die helpen bij het nemen van de stappen naar de realisatie 
van de milieustraat van de toekomst.  

7.2.1 Begin met de direct uitvoerbare acties 
Met dit onderzoek is een ideaalbeeld in kaart gebracht. Op basis van de bestudeerde 
onderzoeken, wetsteksten en bestaande initiatieven concludeert Modulo dat er op korte termijn 
een aantal aanpassingen op de milieustraat kunnen worden doorgevoerd om deze meer te 
richten op een hoogwaardigere verwerking. Dit zijn: 

1. Minimaal de 18 fracties volgens de Activiteitenregeling gescheiden inzamelen; 
2. Een punt inrichten waar herbruikbare goederen op de milieustraat kunnen worden 

aangenomen door een acceptant; 
3. Samengestelde goederen demonteren, eventueel in samenwerking met naastliggende 

gemeenten; 
4. Investeren in de opleiding van het personeel op de milieustraat tot grondstofcoaches; 
5. Investeren in communicatie naar de burger (bezoekers) op én rondom de milieustraat 

over het belang van afval scheiden. 
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7.2.2 Doe nader onderzoek naar geschikte communicatie(campagnes) 
Er is een aantal ideeën benoemd op het vlak van directe en indirecte communicatie waarmee 
bezoekers van de milieustraat geïnspireerd en geïnformeerd zouden kunnen worden. Hoewel er 
consensus was tijdens de ontwerpbijeenkomst over deze ideeën betreffen het nog wel 
‘ballonnetjes’. Er wordt veel onderzoek gedaan rondom het in positieve zin veranderen van het 
gedrag ten behoeve van een duurzame samenleving en van daaruit zijn er verschillende inzichten 
beschikbaar. Het volledig uitwerken en onderbouwen van de geopperde ideeën is geen onderdeel 
van dit onderzoek. Modulo doet daarom de aanbeveling om de geschetste ideeën nader te 
onderzoeken op effectiviteit voor het te behalen doel: beter scheiden op de milieustraat en in het 
algemeen het gedrag veranderen ten aanzien van afval. Een tip die we hierbij geven is om te 
kijken of de hogescholen in uw regio dit onderzoek uit kunnen voeren. Een dergelijk onderzoek is 
namelijk mooi lesmateriaal. 

7.2.3 Ontwerp en bouw flexibel 
Zoals aangegeven is er niet één ideaalontwerp van de milieustraat van de toekomst. Ook kan het 
zijn dat de ontwikkeling niet ineens maar als “halte per halte” plaats moet vinden. Daarnaast is de 
afval- en grondstoffenmarkt sterk in beweging. Modulo doet daarom de aanbeveling om de 
milieustraat zo flexibel mogelijk te ontwerpen en te bouwen. Hierdoor is het mogelijk om de 
ontwikkeling in stappen uit te voeren én in te spelen op (tijdelijke) veranderingen. Het is 
belangrijk om mee te kunnen groeien met de ontwikkelingen. 

7.2.4 Creëer een duidelijke visie en ambitie en borg deze gemeentebreed 
Voor het realiseren van een verkoopactiviteit (kringloop), een educatieruimte of het accepteren 
van bedrijfsafval blijkt dat de uitvoerbaarheid sterk afhankelijk is van lokale beleidsregels, 
interpretaties van wetteksten en politieke/ambtelijke ambities. In Almere, Oss en Roosendaal zijn 
duidelijke keuzes gemaakt en was er de bereidheid om te investeren in zowel de fysieke inrichting 
als de samenwerking met benodigde partners. Dit heeft geleid tot aanvullende activiteiten bij de 
milieustraat om zo tot een hoogwaardigere verwerking te kunnen komen van de ingeleverde 
goederen en grondstoffen.  

Om tot een volledige circulaire economie in 2050 te komen is er visie en ambitie nodig. Modulo 
doet de aanbeveling om te investeren in het formuleren van een duidelijk visie en ambitie ten 
aanzien van de circulaire economie met als belangrijk onderdeel hoe de gemeente om wil gaan 
met de benodigde commerciële en maatschappelijke partners. Deze visie en ambitie moet 
vervolgens goed worden overgedragen binnen de gemeentelijke organisatie. 

7.2.5 Werk samen aan een haalbare businesscase 
Er is inmiddels een aantal vormen van ‘de milieustraat van de toekomst’ gerealiseerd zoals het 
Duurzaamheidsplein Oss, Upcycle Centrum Almere en Grondstoffencentrum Roosendaal. 
Daarnaast hebben verschillende gemeenten en reinigingsdiensten een haalbaarheidsonderzoek 
naar het Circulair Ambachtscentrum uitgevoerd of zijn die aan het uitvoeren. Modulo doet de 
aanbeveling om de samenwerking tussen alle stakeholders (zowel intern als extern) rondom de 
milieustraat van de toekomst te bevorderen waardoor de businesscase haalbaar wordt en de 
verhoging van de afvalstoffenheffing beperkt blijft. 
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 CHECKLIST MILIEUSTRAAT VAN 
DE TOEKOMST 

Recover & Recycle 
 18+ fracties inzamelen op de milieustraat waaronder een voorziening voor afgeven 

herbruikbare goederen (kleinschaliger dan innamestraat); 
 Demontage van samengestelde goederen/materialen (mogelijk regionaal de faciliteit 

oppakken); 
 Keuze maken wie de demontageactiviteit uit gaat voeren. 

 
Reuse, Repair, Refurbish, Remanufacture & Repurpose 
 Innamestraat voor afvangen herbruikbare goederen en grondstoffen; 
 Duidelijke afspraken en goede relatie met (kringloop)winkel voor afzet herbruikbare 

goederen en grondstoffen; 
 Keuze maken óf en hoe er met lokale ondernemers en creatieve makers als afnemer van 

secundaire grondstoffen samen wordt gewerkt. 
 
Refuse, Reduce & Redesign 
 De milieustraat ingericht als circulaire beleving; 
 Mogelijkheid creëren om als bezoeker zelf te demonteren en sorteren; 
 Producenten betrekken als stakeholder. 

 
Benodigdheden realisatie 
 Duidelijkheid over welke activiteiten onder de inrichting ‘milieustraat’ en dus onder het 

Activiteitenbesluit toegestaan zijn; 
 Verifieer welke bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan binnen het bestemmingsplan; 
 Communicatieplan/campagne over nut en noodzaak van scheiden grof huishoudelijk afval 

op én rond de milieustraat; 
 Investeren in personeel (medewerkers op milieustraat als grondstoffencoaches); 
 Goede afzetkanalen voor de secundaire grondstoffen en producten; 
 Duidelijke afspraken en goede relatie met de kringlooporganisatie(s); 
 Keuze maken ten aanzien van wel of niet combineren huishoudelijk en niet-huishoudelijk 

grof afval. 
 
Ontwerp 
 Een snelle en veilige doorstroming doordat de bezoekers alleen rechtdoor kunnen op het 

bordes. Keren en achteruit rijden zijn niet nodig bij de juiste logistiek; 
 Rekening houden met de mogelijkheid dat bezoekers iets vergeten zijn af te geven: zorg 

voor een zgn. “oneindige lus” waardoor bezoekers niet de milieustraat hoeven te verlaten 
en opnieuw bij de toegangspoort moeten staan; 

 Bepaalde fracties meermalen aanbieden op verschillende plaatsen op het bordes 
waardoor opstoppingen worden voorkomen; 
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 Aparte routes creëren voor langzame stromen zoals groen en puin. Hierdoor verdeelt het 
verkeer zich beter op de milieustraat waardoor er korte of geen wachttijden ontstaan;  

 Een hoog serviceniveau door duidelijke fractie-aanduidingen op het bordes, bezoekers 
zien dan snel bij welke container ze moeten zijn; 

 Gescheiden bezoekers- en vrachtverkeer waardoor ongelukken worden voorkomen; 
 Toepassen van slimme toegangssystemen waardoor lange wachtrijen voor de kassa 

worden voorkomen; 
 Ontwerpen volgens de Leidraden van CB ’23 (circulair bouwen): Toepassen van flexibel 

ontwerp- en demontabel bouwsysteem zodat de milieustraat in de toekomst altijd kan 
worden aangepast aan veranderende wensen en ontwikkelingen.  
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 VRAGENLIJST PIONIERS 

1. Wat is de aanleiding van het project? Of het achterliggende doel van het project? 

(VANG, sociaal werk, milieu-reductie, wachttijden milieustraat etc.) 

2. Wat zijn de resultaten die jullie tot nu toe hebben bereikt? 

3. Zijn er uitdagingen waar jullie tegen aan lopen? 

4. Wat hebben jullie nodig om het project tot een succes te maken? 

5. Welke rol speelt de milieustraat (zoals we die kennen) in jullie project? 

6. Niet iedereen maakt gebruik van de milieustraat. Hoe betrekken jullie de inwoners die 

niet naar de milieustraat (kunnen) komen bij het behalen van jullie doel? 

7. Welke rol speelt communicatie in het behalen van jullie doel? 

8. Welke vorm krijgt de communicatie? 

9. We beogen met z’n allen een afvalvrije, circulaire samenleving in 2050. Welke rol speelt 

de milieustraat daar volgens jullie in en hoe ziet de milieustraat van de toekomst er dan 

uit? 

10. Als jullie een maagdelijk terrein zouden krijgen waar de ruimte onbeperkt is. Hoe zou 

jullie milieustraat er dan uit komen te zien? 

11. Hebben jullie tips voor andere gemeenten? 
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 BASISKENNIS MILIEUSTRATEN 

De verplichting voor gemeenten om een brengvoorziening voor afval te hebben, dat niet wekelijks 
aan huis wordt opgehaald, bestaat ‘nog’ maar 27 jaar. Deze brengvoorziening diende 
oorspronkelijk als achtervang omdat de nadruk op de huis-aan-huis-inzameling lag. Hoewel het 
volgens de Wet milieubeheer onder art. 10.22 lid 1 sub a. nog steeds een verplichting is om grof 
huishoudelijk afval aan huis (binnen haar grondgebied gelegen perceel) op te halen heeft de 
brengvoorziening (hierna: milieustraat) zich in de afgelopen 20 jaar sterk ontwikkeld. 

Gemeenten kunnen zelf keuzes maken ten aanzien van de inrichting, exploitatie en 
acceptatiebeleid van en op de milieustraat. Zolang deze passen binnen de geldende wettelijke 
regels. Hierdoor is een grote verscheidenheid aan milieustraten ontstaan. In de afgelopen 20 jaar 
zijn verschillende onderzoeken gedaan rondom de vraag wat het beste werkt qua inzameling van 
het grof huishoudelijk afval in combinatie met de milieustraat. Hierna volgt een overzicht. 

Elk rapport beschrijft een onderzoek naar een ander ‘thema’ rondom de milieustraat van de 
toekomst. Het ene rapport onderzoekt de effectiviteit, het andere probeert tot een ‘standaard’ 
milieustraat te komen. De meeste recente onderzoeken gaan in op de nieuwe vorm van de 
milieustraat als onderdeel van het ‘Circulair Ambachtscentrum’. De rode draad door alle 
onderzoeken heen, is de vraag welk effect de milieustraat heeft, of kan hebben, op het 
gescheiden inzamelen van Grof huishoudelijk afval. Het overzicht op de volgende pagina geeft per 
onderzoek een beknopte beschrijving van de centrale onderzoeksvraag en de kerninhoud van het 
rapport. Sommige onderzoeksvragen betreffen een vrije vertaling. Onderzoeken die 
mogelijkerwijs ontbreken, zijn bij ons en de opdrachtgever niet bekend of waren na afstemming 
niet relevant om mee te nemen omdat het geen bijdrage levert aan de beantwoording van de 
onderzoeksvragen. 

 
 

 
 
  

Publicatiedatum Titel Opdrachtgever Bureau
2020 Onderzoek effecten Circulaire Ambachtscentra Rijkswaterstaat Antea Group
2019 Milieustraten en de Circulaire Economie Rijkswaterstaat Witteveen+Bos
2017 Status scheiding GHA milieustraten Rijkswaterstaat Royal HaskoningDHV

2015
Onderzoek naar de milieuwinst van nasorteren bij een goede scheiding op de 
milieustraat

Rijkswaterstaat Tauw

2014 Scheiden van 18 stromen grof huishoudelijk afval op gemeentelijke milieustraten Inspectie Leefomgeving en Transport ILT
2011  Meer opbrengst uit GrofHuishoudelijk Afval Circulus Berkel Tauw
2006 Onderzoek kostprijsberekening milieustraten NVRD DHV
2004 Afwegingskader inzameling grof vuil inrichting en beheer milieustraten NVRD NVRD
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Publicatiedatum Bureau Onderzoeksvraag/opdracht Kerninhoud rapport

2020 Antea Group

Breng in kaart wat het effect is van 
Circulaire Ambachtscentra en 
welke factoren bij de ontwikkeling 
ervan van invloed kunnen zijn. 

Het rapport geeft een beleidskader voor het Circulair 
Ambachtscentrum. Vervolgens beschrijft het verschillende 
bouwstenen die te onderscheiden zijn in de verschillende plannen 
en draaiende projecten rondom het CA. Het rapport concludeert met 
een handige factsheet met kansen en uitdagingen voor het CA. 

2019 Witteveen+Bos

Hoe kan de bijdrage van 
milieustraten aan de transitie naar 
een circulaire economie worden 
vergroot? Welke bijdrage hebben 
eventuele aanvullende functies op 
de milieustraat hieraan?

Het rapport beantwoordt de twee hoofdvragen met gebruik van 
verschillende subvragen. De aanvullende functies die worden 
uitgelicht zijn de kringloop, grondstoffendepot, aanname van 
bedrijfsafval en de opbulkfunctie.

2017
Royal 

HaskoningDHV

Geef inzicht in de status van 
gescheiden afvalinzameling op de 
milieustraten in Nederland en 
breng de verbeterpunten in kaart.

Geeft inzicht in het aantal milieustraten dat voldoet aan het 
activiteitenbesluit en waar milieustraten tegen aan lopen als ze dat 
nog niet lukt. Ook geeft het inzicht in welke fracties dan met name 
niet gescheiden worden ingezameld. In het rapport staat ook een 
interessant overzicht met daarin voor welke fracties nascheiding wél 
of niet wenselijk is. Dit overzicht is nuttig voor gemeenten die 
gedwongen worden om keuzes te maken in het aantal fracties dat ze 
gescheiden op de milieustraat in kunnen zamelen. 

2015 Tauw

Is er milieuwinst te behalen door 
het nasorteren van de grof-
restafvalcontainer van een goed 
uitgeruste milieustraat.

Belangrijke conclusie van dit rapport is dat het nascheiden van grof 
huishoudelijk niet aan te bevelen is bij een goed ingerichte en goed 
functionerende milieustraat. Onder goed ingericht wordt in elk geval 
verstaan dat alle 18 fracties uit het activiteitenbesluit gescheiden 
kunnen worden aangeboden en ingezameld. 

2014 ILT

Geef een beeld van afvalstromen 
die nu op de gemiddelde 
milieustraat  wordt ingezameld.

Het onderzoek geeft op basis van een bezoek aan 80 milieustraten 
(521 milieustraten in NI, bron AfvalAtlas, 2020) een beeld van 
hoeveel milieustraten alle 18 fracties accepteren en of die 
milieustraten dan ook voor alle fracties een apart inzamelmiddel 
hebben of via nascheiding werken.   

2011 Tauw

Verken de mogelijkheden om 
diverse componenten in de 
restfractie GHA te hergebruiken.

Het rapport geeft een uitgebreide uitwerking van een meubel- en 
matrasdemontage proef. Er wordt een doorrekening van de 
businesscase gemaakt en daar komt uit dat het demonteren van 
samengestelde goederen(meubels) en matrassen per ton niet 
duurder is dan de verwerking als grof-restafval. Wel worden er nog 
problemen gezien ten aanzien van de afzet van de grondstoffen die 
uit de demontage vrij komen. Door demontage van samengestelde 
producten toe te passen is het mogelijk om een 
scheidingspercentage van 93% op de milieustraat te halen.    

2006 DHV

Wat is de kostprijs van het 
inzamelen van een specifieke 
fractie op de milieustraat?

Voor het berekenen van de kostprijs is er een 'standaard' 
milieustraat geformuleerd. Op basis van deze standaard milieustraat 
is een rekenmodel ontwikkeld om de exploitatielasten over de 
verschillende fracties te verdelen.

2004 NVRD

Maak een afwegingskader aan de 
hand waarvan gemeenten keuzes 
kunnen maken in de manier 
waarop het grof afval wordt 
ingezameld.

In dit onderzoek staat de samenhang tussen de inzameling via 
milieustraten en de huis-aan-huis inzameling van grof huisvuil maar 
ook de positie van kringloopbedrijven centraal. Belangrijkste 
conclusie is dat gemeenten die de milieustraat centraal stellen een 
ontmoedigend beleid voeren op het huis-aan huis inzamelen, dat 
deze betere scheidingsresultaten behalen en lagere kosten hebben 
voor de inzameling van het GHA. P. 33 geeft een keuzemodel voor 
halen en brengen. Voor het realiseren van een milieustraat  wordt 
een verzorgingsgebied van 50.000 - 80.000 aansluitingen als optimum 
aangegeven.
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