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Collegebesluit 

 

Onderwerp  

Contract en verrekening verwerking plastic 

 

Nummer 2020/852643 

Portefeuillehouder Snoek, M. 

Programma/beleidsveld 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit / financiën 

Afdeling BBOR 

Auteur Starreveld, D. 

Telefoonnummer 023-5114187 

Email dstarreveld@haarlem.nl 

Kernboodschap  Haarlem heeft een aflopend contract met Veolia voor de scheiding van plastic, blik 

en drinkverpakkingen (PBD) in herbruikbare deelfracties. De besluiten voorzien in 

een overstap van een verrekenwijze op basis van ketenregie naar een 

verrekenwijze op basis van inzamelvergoeding. Met deze overstap wordt het risico 

op tegenvallende opbrengsten verkleind en naar verwachting een beter financieel 

resultaat gerealiseerd op deze activiteit ter waarde van 225.000 euro (jaarlijks op 

basis van het tarief van 245 euro per ton).  

Behandelvoorstel voor  

commissie 

Het collegebesluit wordt ter kennisname gestuurd naar de Commissie Bestuur. 

 

Relevante eerdere 

besluiten 

Niet van toepassing 

Besluit College  

d.d. 10 november 2020 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  
1. De vergoeding voor de bron gescheiden afvalfractie Plastics, Blik en 

Drinkpakken (PBD) per 1 januari 2021 te laten plaatsvinden op basis van het 
systeem van inzamelvergoeding,  

2. Spaarnelanden het mandaat te verlenen de hiervoor noodzakelijke 
overeenkomst met de organisatie Regie Kunststof Nederland B.V. aan te gaan. 
 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

1. Inleiding  

Haarlem heeft een contract met Veolia voor de scheiding van het PBD (plastic, blik en 

drinkverpakkingen) in herbruikbare deelfracties dat per 31 december 2020 afloopt. Verrekening 

vindt plaats op basis van ketenregie (opbrengsten herbruikbare PBD -/- kosten Veolia). Op basis van 

berekeningen is het voor Haarlem gunstiger om over te stappen naar een verrekening op basis van 

inzamelvergoeding. Per 1 januari 2021 is dan geen nieuw contract nodig met een nascheider maar 
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een contract met een “verrekenorganisatie”. Met onderliggend collegebesluit wordt overgestapt 

naar een verrekening op basis van inzamelvergoeding, waarbij gebruik zal worden gemaakt van de 

diensten van RKN. 

 

2. Besluitpunten college 
1. De vergoeding voor de bron gescheiden afvalfractie Plastics, Blik en Drinkpakken (PBD) per 1 

januari 2021 te laten plaatsvinden op basis van het systeem van inzamelvergoeding,  
2. Spaarnelanden het mandaat te verlenen de hiervoor noodzakelijke overeenkomst met de 

organisatie Regie Kunststof Nederland B.V. aan te gaan. 

 

3. Beoogd resultaat 

Met deze besluiten wordt overgestapt van een verrekenwijze op basis van ketenregie naar een 

verrekenwijze op basis van inzamelvergoeding. Met deze overstap wordt het risico op tegenvallende 

opbrengsten verkleind en naar verwachting een beter financieel resultaat gerealiseerd op deze 

activiteit ter waarde van 225.000 euro (jaarlijks op basis van het tarief van 245 euro per ton). Dit 

financiële voordeel zal leiden tot een lastenverlichting die meegenomen wordt in de 

Afvalstoffenheffing.   

 

4. Argumenten 

Met verrekenen op basis van inzamelvergoeding wordt minder risico gelopen 

Bij verrekening op basis van ketenregie wordt de opbrengst bepaald door de marktprijzen van de 

gesorteerde plasticsoorten en de scheidingsresultaten. Door de grote schommelingen in deze twee 

variabelen is de opbrengst onzeker. De gemeente en Spaarnelanden kunnen hier geen invloed op uit 

oefenen, maar hebben wel te maken met de gevolgen (risico’s). Bij verrekening op basis van 

inzamelvergoeding wordt een vast tarief betaald voor iedere ingezamelde ton (1.000 kg) bron 

gescheiden PBD. Hoewel het tarief per periode kan worden bijgesteld kan vooraf reeds de balans 

worden opgemaakt en worden risico’s tot een minimum beperkt.   

 

Met verrekenen op basis van inzamelvergoeding wordt een beter resultaat behaald 

Op basis van de afgelopen jaren zijn vergelijkingen gemaakt voor Haarlem. Zo was in 2019 op basis 

van de gerealiseerde scheidingspercentages, ingezameld tonnage en marktprijzen het verschil 250K 

euro groot ten gunste van de verrekening op basis van de inzamelvergoeding. De verwachting is dat 

dit de komende jaren ongeveer 225K euro zal zijn.  

 

RKN biedt een logistiek voordeel 

Er zijn twee alternatieven voor de verrekening op basis van inzamelvergoeding: RKN en 

Verpakkingsketen B.V. (VPKT). Het verschil zit in de locatie waar het ingezamelde PBD moet worden 

aangeboden. Voor RKN is deze locatie in de regio gelegen en heeft daarmee de voorkeur. Beide 

organisaties rekening geen apart tarief voor hun diensteverlening (dit zit verdisconteerd in hetzelfde 

totaaltarief). 
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5. Risico’s en kanttekeningen 

Tarief voor inzamelvergoeding zal jaarlijks worden bijgesteld 

Het tarief voor de inzamelvergoeding wordt steeds voor een jaar vastgesteld. Het huidige tarief is 

261 euro per ton voor 2021. Voor 2022 daalt dit tarief waarschijnlijk naar 245 euro. Het is nog niet 

bekend wat het tarief zal zijn na 2022. Op basis van het grote positieve resultaat in de vergelijking 

tussen de twee verrekenwijzen kan het tarief nog substantieel dalen zonder dat het voordeel 

omslaat naar de andere verrekenwijze.  

 

Verrekening van de ontstane tussenvoorraden 

Door een brand zijn er bij de huidige nascheider Veolia tussenvoorraden ongescheiden PBD ontstaan. 

Deze tussenvoorraden dienen op de oude wijze (ketenregie) verrekend te worden. Omdat er slechts 

een overgangsperiode van 3 maanden mag zijn zullen alle tussenvoorraden per 1 april 2021 

weggewerkt dienen te zijn. Hiervoor zijn afspraken gemaakt met Veolia.  

 

Afkeur van het aangeboden PBD 

Er is en kans dat het aangeboden bron gescheiden PBD wordt afgekeurd als wordt geconstateerd dat 

er te veel vervuiling in wordt aangetroffen. De acceptatievoorwaarden van beide organisaties zijn 

echter gelijk en omdat Spaarnelanden gebruik maakt van een overslagstation kan nog enige sturing 

plaatsvinden. 

 

6. Uitvoering 

Na besluitvorming zal Spaarnelanden overeenkomstig de gemaakte afspraken zorgdragen voor de 

vastlegging van de nieuwe overeenkomst en de uitvoering van haar inzamelwerkzaamheden hierop 

aanpassen. 

Het collegebesluit zal ter kennisname gestuurd worden naar de Commissie Bestuur. 

 

7. Bijlagen 

Geen 

 

 

 


