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1. Inleiding 

Naar aanleiding van de bestuurlijke toezegging om de raad te informeren over de oorzaken 

van de relatief hoge afvalstoffenheffing is in 2015 een onderzoek opgestart. In de nota 

voortgang onderzoek afvalstoffenheffing (2015/351763) zijn het doel, de 

onderzoeksopdrachten en de planning van het onderzoek bepaald. Vervolgens is het 

onderzoek uitgevoerd. 

 

Samenvatting uitkomsten onderzoek 

 Haarlem heeft significant hogere inzamellasten per huishouden (€ 16,50). Deze 

hogere inzamellasten worden met name veroorzaakt door de keuzen met betrekking 

tot ondergrondse inzameling. 

 De verwerkingslasten zijn in Haarlem per huishouden € 12,80 hoger dan de 

benchmark. Dit wordt veroorzaakt door het verwerkingstarief,  de hoge kosten voor 

overslag en transport naar de afvalverwerker (het Afval energiebedrijf Amsterdam) 

en textielopbrengsten die vanaf 2015 niet meer ten goede komen van de 

afvalstoffenheffing.  

 Door de lage scheidingsgraad zijn de opbrengsten € 9,90 per huishouden lager dan 

vergelijkbare gemeenten.  

 Haarlem kiest er voor de BTW volledig mee te nemen in de berekening van de 

afvalstoffenheffing. Het hogere kostenniveau plus de gemaakte keuze zorgt voor een 

relatief hoge BTW doorbelasting (€ 20,10 hoger dan gemiddeld). 

 Haarlem kiest er voor geen handhavingskosten toe te rekenen. Vijf gemeenten uit de 

benchmark rekenen wel handhavingskosten toe. Ten opzichte van de benchmark is 

Haarlem daardoor € 9,50 per huishouden goedkoper. 

 Haarlem hanteert net als de andere gemeenten uit de VNG benchmark een 

kostendekkendheid van 100%. Via een onttrekking aan deze in het verleden 

opgebouwde voorziening afvalstoffenheffing, komen de overige gemeenten tot een 

lager tarief per huishouden (€ 9,70). 

 

Tabel: Samenvatting financiële uitkomsten benchmarkonderzoek 

 

 

Kosten ASH per huishouden Haarlem referentie verschil

inzameling 123,4      106,9 16,5

verwerking 90,2        77,4 12,8

opbrengsten verwerking -12,2       -22,1 9,9

beleid/communicatie/perceptie/overig 12,0        12,7 -0,6

straatreiniging/zwerfvuil 16,8        17,0 -0,3

handhaving -          9,5 -9,5

BTW 45,2        25,1 20,1

kwijtschelding 17,2        16,1 1,1

mutatie voorziening ASH 2,4          -7,2 9,7

Totaal kosten 295,0      235,5 59,5
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Op basis van de kosten die zijn gerelateerd aan de grootte van het huishouden (meer afval, 

meer kosten) is het reëel op basis van de begroting 2016 een kostenverdeling te maken over 

één- en meerpersoonshuishoudens van 66% (€ 216) versus 100% (€ 329). In 2016 is het tarief 

van éénpersoonshuishoudens (€ 203) 60% van het tarief van meerpersoonshuishoudens 

(€ 337). 

 

In 2014 scoort Haarlem 18% onder het benchmarkgemiddelde afvalscheiding. Oorzaak van 

het verschil is gelegen in de methode van ondergrondse inzameling voor restafval. In 

Haarlem is sprake van relatief korte loopafstanden naar de ondergrondse containers voor 

restafval. Er is dan minder prikkel voor bronscheiding van glas, plastic papier en kleding, 

terwijl in de hoogbouw ook minder mogelijkheden zijn voor de opslag van die afvalstromen. 

Het ingezamelde restafval dat relatief veel herbruikbare grondstoffen bevat wordt vervolgens 

ook niet nagescheiden.  

 

 

2. Kernboodschap 

 

De uitkomsten van het onderzoek  vormen input voor de besluitvorming van het Strategisch 

plan afvalbeheer (SPA) en in het vervolg daarop de Kadernota 2016-2021. 

 

SPA 

In het SPA worden de doelstellingen van het afvalbeheer vastgelegd. Het onderzoek geeft aan 

dat Haarlem onder het benchmarkgemiddelde afvalscheiding scoort. Het SPA geeft voor de 

periode 2016 – 2020 aan hoe in Haarlem de omslag van afvalbeleid naar grondstoffenbeleid 

gemaakt kan worden. Het doel van het plan is om: 

 

 restafval zo veel mogelijk te beperken door het geschikt te maken voor hergebruik; 

 bewoners te motiveren om meer te gaan scheiden en 

 de kosten van het afvalbeheer zo laag mogelijk te maken. 

 

Haarlem streeft naar een grondstoffenbeleid dat gericht is op duurzaamheid (maximale 
scheiding van herbruikbare stromen en vermindering van het restafval), met een hoog 
serviceniveau voor de bewoner (faciliteren), tegen een acceptabel en stabiel tarief. 
 

Daartoe wordt een vijftal scenario’s geschetst die bouwstenen bevatten om de ambitieuze 

landelijke scheidingsdoelstelling in Haarlem te verwezenlijken.  

 

Kadernota 2016-2021 

In de Kadernota worden de keuzen t.a.v. belastingen en woonlasten voorgelegd. Het 

onderzoek geeft aan dat de hoge woonlasten in Haarlem met name worden veroorzaakt door 

de hoge afvalstoffenheffing en dat er mogelijkheden zijn om het kostenniveau te verlagen en 

daarmee heffing.  

Het SPA wordt voorafgaand aan de Kadernota door de raad vastgesteld. Vanuit het SPA 

wordt duidelijk welke aanvullende maatregelen en bijbehorende kosten en opbrengsten 

noodzakelijk zijn om de beleidsdoelstellingen van de gemeente te realiseren.  

De maatregelen uit het SPA en de aanvullende mogelijkheden om het kostenniveau te 

verlagen (waaronder goedkoper afvaltransport) worden financieel vertaald in de Kadernota. 
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Tezamen met de keuzen ten aanzien van de inzet van het Egalisatiefonds afvalstoffenheffing 

en keuze voor de kostenverdeling tussen één- en meerpersoonshuishoudens bepaalt dat de 

hoogte van het tarief afvalstoffenheffing 2017. 

 

 

3. Consequenties 

De verwachting is dat op basis van de besluitvorming over het SPA en de Kadernota 2016 de 

afvalstoffenheffing daalt en de resultaten op het gebied van afvalscheiding verbeteren.  

 

 

4. Vervolg 

 

Jaarlijkse Afvalmonitor 

Mede naar aanleiding van het onderzoek wordt ingezet op een jaarlijkse afvalmonitor die  

voorafgaand aan de kadernota wordt aangeboden. Op die wijze is een betere sturing op de 

beleidsdoelstellingen van de gemeente mogelijk. De monitor geeft inzicht in: 

 

(1) De gemeentelijke en landelijke doelen voor preventie en scheiding van afval. 

(2) De gerealiseerde prestaties op het gebied van afvalscheiding en de mate waarin burgers 

gebruik maken van de brengfaciliteiten.  

(3) Verbeterpotentieel, zoals de hoeveelheden herbruikbare afvalstoffen die zich nog in het 

restafval bevinden – afgezet tegen de prestaties van vergelijkbare gemeenten. 

(4) De waardering van bewoners voor het afvalbeheer van de gemeente.  

(5) De kosten van het gemeentelijk afvalbeheer, inclusief de ontwikkeling van de 

afvalstoffenheffing. 

 

Jaarlijkse Benchmark 

Voorgesteld wordt om jaarlijks de VNG-benchmark op te stellen. Door de verschillende 

benchmarkgegevens op elkaar aan te sluiten wordt het voor de deelnemende gemeenten 

eenvoudiger de VNG-benchmark op te stellen en op te nemen in de P&C-cyclus. Voor 2016 

richten wij ons op een verbreding van de deelname aan de VNG-benchmark en als meer 

gemeenten de benchmark opnemen in hun P&C-cyclus wordt het eenvoudiger de data te 

verzamelen. 
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