
Bestuurlijke agendazaak 
Haarlem 

Onderwerp 
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Soort: Toezeggingen 

Nummer: 2014/217588 

Programmanummer 
09. Kwaliteit fysieke 
leefomgeving 

Bestuursorgaan en Ontstaansdatum 
Commissie beheer d.d. 5-6-2014 

Indiener/Fractie 

Omschrijving 
Bij de behandeling van het agendapunt 'dagvaarding door Attero Zuid 
bv' zegt wethouder Sikkema toe schriftelijk terug te komen op het 
onderwerp nascheiden restafval. Tevens zal zij dit onderwerp 
bespreken met Spaamelanden. 

Afdeling 
GOB/OOST 

Verantwoordelij ke 
Wals, H.F.L. 

Email 
walsh@haarlem.nl 

Telefoonnummer 
023-5113989 

Stand van Zaken/afdoening 
Haarlem kiest voor duurzaam afvalbeheer waarbij burgers gemotiveerd en gestimuleerd worden om aan de 
bron te scheiden. Dit levert schone herbruikbare grondstoffen op, die geld opleveren. Er wordt door 
Spaamelanden al gescheiden ingezameld via een netwerk van (deels ondergrondse) containers voor glas, 
papier, plastic en textiel. Eind van dit jaar start de pilot met de huis-aan-huis inzameling van papier en 
kunststof. Door deze voorscheiding gaat zo min mogelijk herbmikbaar materiaal via het restafval de oven in 
en worden de stijgende kosten van verbranding zo laag mogelijk gehouden. Notabene: Per 1 januari 2015 
stijgen de verbrandingstarieven minimaal met een bedrag van € 13 per ton, vanwege de invoering van een 
extra belastingmaatregel op het verbranden van afval." Afval verbranden wordt dus duurder. 
Nascheiding van afval heeft als nadeel dat de herbmikbare stromen van veel mindere kwaliteit zijn dan 
voorgescheiden stromen en daardoor een lagere vergoeding hebben. Daamaast wordt bij alléén nascheiding 
het gedrag van burgers niet duurzaam beïnvloed. Dat willen wij als gemeente wel. De Rijksoverheid stelt 
daamaast regels omtrent te behalen scheidingspercentages voor gemeenten.Bij het AEB wordt overigens nog 
op beperkte schaal nagescheiden, voordat ons afval de oven in gaat. In die zin is er dus zelfs sprake van én-
én. 

Nascheiding kent dus nadelen. Op het milieuplein van Spaamelanden is nascheiding ook geen haalbare optie. 
Het milieuplein is bedoeld voor de inname en scheiding van grof huishoudelijk afval afkomstig van burgers. 
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