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motie vreemd: afval of waardevol 

De raad van de gemeente Haarlem, bijeen in vergadering op 19 december 2013 

Constateert dat: 

- In de afvalstoffenverordening de volgende definitie van afvalstoffen wordt gehanteerd: Alle 
stoffen, preparaten of andere producten die behoren tot de categorieën die zijn genoemd in 
bijlage I bij richtlijn nr. 2006/12/EG van het Europees Pariement en de Raad van 5 april 2006 
betreffende afvalstoffen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich 
moet ontdoen. 
- Dat het college een overeenkomst heeft gesloten met Spaamelanden en Paswerk voor het 
ophalen van huisraad en textiel. 
- Dat het college op basis van de afvalstoffenverordening heeft besloten over te gaan tot het 
handhaven van andere partijen die overtollig huisraad en textiel ophalen voor de tweedehands 
markt 

overweegt: 
-Dat het maar de vraag is of tweedehands textiel en huisraad per definitie afvalstoffen zijn. 
- Dat het niet de taak van de overheid is om voor burgers te bepalen aan wie zij hun 
tweedehands textiel en huisraad willen geven. 
- Dat het niet de taak van de overheid is om de ene onderneming te bevoordelen boven de ander, 
zonder overtuigende argumentatie. 
- Dat we in het kader van duurzaam gebruik van grondstoffen het hergebruik van spullen juist 
moeten stimuleren in plaats van ontmoedigen. 
- Dat het beperken van de mogelijkheden voor kringloopwinkels door middel van het vaststellen 
van de afvalstoffenverordening een omissie Is. 

verzoekt het college: 
- Afvalstoffenverordening en eventuele andere regelgeving zodanig aan te passen dat het voor 
onze inwoners mogelijk wordt gemaakt zelf te bepalen aan wettte-koogteopwinkel zij hun textiel 
en huisraad geven. v*J' i-
- In de tussentijd niet over te gaan tot het handhaven. 

- De betrokken organisaties hiervan per ommegaande op de hoogte te stellen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 


