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Tweede Wijziging Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Haarlem 2019 (2021/157407) 

  

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem, 

overwegende dat het in het belang van een doelmatige verwijdering, gericht op recycling en 
materiaalhergebruik van huishoudelijke afvalstoffen wenselijk is nadere regels te stellen omtrent de 
dagen, tijden, plaatsen en wijze waarop afvalstoffen kunnen worden overgedragen of ter inzameling 
aangeboden aan aan te wijzen inzameldienst en andere inzamelaars, als bedoeld in de 
Afvalstoffenverordening gemeente Haarlem 2019; 

gelet op de bepalingen van de Afvalstoffenverordening gemeente Haarlem 2019; 

 

BESLUIT: 

1. Stichting RataPlan aan te wijzen als inzamelaar van huisraad bij huishoudens in de gemeente 
Haarlem met ingang van 1 januari 2021 en wijzigt daartoe het Uitvoeringsbesluit 2019 behorend 
bij de Afvalstoffenverordening 2019. 

 

Artikel I 

Het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Haarlem 2019 wordt gewijzigd als volgt: 

 

A  

Artikel 2 komt te luiden als volgt: 

 

Artikel 2. Aanwijzing inzamelende instanties en alleenrecht verwerkende instanties 

1. Als inzameldienst op grond van artikel 3, eerste lid, van de verordening wordt aangewezen: 
Spaarnelanden N.V., gevestigd te Haarlem. 

2. Het college wijst per 1 januari 2018 het Werkbedrijf Haarlem B.V., gevestigd in Cruquius, aan als 
inzamelaar bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de verordening voor het ophalen van huisraad bij 
huishoudens. 

3. Het college wijst per 1 januari 2021 Stichting RataPlan vestiging Haarlem, gevestigd in 
Heerhugowaard, aan als inzamelaar bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de verordening voor het 
ophalen van huisraad bij huishoudens in de gemeente Haarlem.  

4. Het college verleent per 1 januari 2013 een alleenrecht als bedoeld in artikel 2.24 aanhef en onder 
a van de Aanbestedingswet 2012 voor de verwerking van binnen de gemeente vrijkomende 
huishoudelijke afvalstoffen, niet zijnde gescheiden ingezamelde afvalstromen, zoals bedoeld in 
artikel 1.1, eerste lid Wet milieubeheer, aan het Afval Energiebedrijf, gevestigd te Amsterdam. 

5. Het college verleent per 1 januari 2020 een alleenrecht als bedoeld in artikel 2.24 aanhef en onder 

a van de Aanbestedingswet 2012 voor de op- en overslag, het transport en de verdere be- en 

verwerking van binnen de gemeente vrijkomend groente-, fruit- en tuinafval (GFT afval) aan N.V. 

HVC, gevestigd te Alkmaar. 

 

Artikel II 

Deze wijziging van het uitvoeringsbesluit treedt in werking een dag na de bekendmaking (publicatie). 
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Artikel III 

Dit uitvoeringsbesluit wordt aangehaald als: Tweede Wijziging Uitvoeringsbesluit 
Afvalstoffenverordening Haarlem 2019. 

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 20 april 2021.  

 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

 

mr. C.M. Lenstra  drs. J. Wienen 
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