Milieupas bespaart Loon op Zand
100.000 euro

Maar liefst 100.000 euro. Zo veel bespaart de gemeente
Loon op Zand per jaar door invoering van de milieupas.
‘De gemeente had de kostenreductie op 25.000 euro
gesteld, daarmee hebben we doelstellingen ruimschoots
gehaald’, zegt wethouder Gerard Bruijniks die onder
meer openbare ruimte en milieu in portefeuille heeft.

Ook het terugdringen van het afvaltoerisme was reden de milieupas in te voeren,
zegt de wethouder. ‘We wilden kleine bedrijfjes weren en inwoners van
buurgemeenten die tegen de gunstige tarieven hun afval bij onze milieustraat
kwamen storten.’

Kortere terugverdientijd
En ook in dat laatste is de gemeente Loon op Zand geslaagd, vertelt Bruijniks. ‘Dat
er door invoering van de milieupas minder afvaltoerisme is, blijkt uit het feit dat er
40 procent minder afval is aangeboden. Dat is een besparing op de stortkosten

Milieupas bespaart Loon op Zand 100.000 euro | 1

van zo’n slordige 100.000 euro. Daar waar we er van uit waren gegaan in het
eerste jaar maar een kwart van dat bedrag te halen.’
Daardoor is ook de terugverdientijd van het nieuwe toegangscontrolesysteem
korter geworden dan destijds becijferd, zegt Bruijniks. ‘We waren uit gegaan van
iets meer dan 1,5 jaar. Maar door de kostenreductie hebben we het systeem al in
het eerste jaar terugverdiend.’
Winst systeem
Bruijniks maakt duidelijk dat er nog meer winstpunten
zijn voor de gemeente Loon op Zand. ‘Behalve op de
stortkosten is er ook bespaard op personeelskosten. Niet
alleen omdat door het gedaalde bezoekersaantal er op
de milieustraat minder mensen nodig zijn, maar ook
omdat dankzij het geautomatiseerde systeem we met
minder administratieve krachten af kunnen.’
Een ander voordeel van de milieupas is volgens de wethouder ook dat er geen
contant geld meer nodig is op de milieustraat om af te rekenen. ‘Na het verbruik
van het aantal gratis tikken op de milieupas wordt met de pinpas betaald. En
omdat er minder afval wordt aangeboden’, zegt Bruijniks, ‘is ook nog eens het
aantal vervoersbewegingen voor de afvoer van de milieustraat afgenomen.
Daardoor kunnen we de containerwagens inzetten bij de reguliere werkzaamheden
van de buitendienst, waaronder Wijkgericht Werken.’
Tips voor andere gemeenten
Ook levert het nieuwe systeem betrouwbare managementinformatie, geeft de
wethouder andere gemeenten als tips mee. ‘Verder is het systeem heel
eenvoudige te bedienen’, heeft de praktijk inmiddels uitgewezen. ‘De portiers die
we bij de sociale werkvoorziening inhuren, hebben geen enkel probleem om het
systeem te bedienen.’
Op de vraag wat Bruijniks andere gemeenten nog meer mee wil geven, noemt hij
de duidelijkheid die het gebruik van de milieupas biedt. ‘Geen milieupas is geen
toegang tot de milieustraat. Door het beperkt aantal tikken worden burgers
bovendien geprikkeld om na te gaan wat ze aan afval bij de milieustraat
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aanbieden: wat, hoe en hoeveel. Dat draagt bij aan de bewustwording die wij als
gemeente Loon op Zand zo belangrijk vinden.’
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