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Beantwoording vragen ex art. 38 RvO inzake Milieuplein Spaarnelanden 

Geachte mevrouw Van Zetten, 

Op 4 december 2013 heeft u vragen gesteld ex art. 38 RvO inzake het Milieuplein 
Spaarnelanden. 
Met deze brief geven wij antwoord op uw vragen. Hieronder is uw vraag steeds 
cursief weergegeven waarna het antwoord van het college volgt. Voor een compleet 
beeld van de context voegen wij uw brief bij deze antwoordbrief. 

1. Wanneer hoorde het college voor het eerst van de problemen met het 
Milieuplein? 

Antwoord 
Tijdens de aandeelhoudersvergadering van 3 juli 2013 is blijkens de notulen 
gemeld 'dat de aanleg van het nieuwe milieuplein enige aandacht vraagt omdat 
er gebreken zijn geconstateerd in de constructie'. 

Eerst tijdens de aandeelhoudersvergadering van 16 oktober 2013 bleek de ernst 
van de situatie en meldde de directie dat er onderzoek is gedaan naar de 
opdrachtverlening voor de bouw van het milieuplein. Uit de concept-notulen 
van 16 oktober 2013: 'Het conceptrapport is reeds beschikbaar maar daarin is 
nog geen conclusie verwoord omdat nog niet alle partijen zijn gehoord. Het 
volledige rapport komt binnenkort beschikbaar waarna besloten kan worden 
hoe hierover gecommuniceerd moet worden, wat de gevolgen zijn en hoe dit 
intem moet worden opgepakt.' 

Op 22 oktober 2013 vond een algemeen overleg plaats van de directie van 
Spaarnelanden a.i. met wethouder Mulder. Tijdens dat overleg is tevens het 
milieuplein aan de orde geweest. Afgesproken is aan dat overleg een vervolg te 
geven in aanwezigheid van wethouder Mooij vanwege diens rol als 
aandeelhouder. 

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden. 
Bezoekadres: Grote Markt 2, Haarlem www.haarlem.nl 



Op 29 oktober 2013 vond het genoemde vervolgoverleg over het milieuplein 
plaats, waarbij de gemeente als aandeelhouder aanwezig was in de persoon van 
wethouder Mooij en als opdrachtgever afvalinzameling in de persoon van 
wethouder Mulder. Van de zijde van Spaarnelanden waren beide directeuren 
a.i. aanwezig en vanuit de gemeentelijke organisatie de hoofdafdelingsmanager 
GOB. Tijdens dat overleg is gemeld dat het concept-rapport nog een juridische 
toetsing ondergaat en dat nog wederhoor moet plaatsvinden van de betrokken 
partijen. Er is geen exemplaar van het concept-rapport overhandigd. 

Op 27 november 2013 hebben vier raadsleden tijdens een overleg met 
wethouder Mooij de geanonimiseerde versie d.d. 23 oktober 2013 van het 
rapport getoond. Dit rapport was op dat moment nog niet door Spaarnelanden 
aan de gemeente aangeboden, om reden van de eerder genoemde en nog niet 
voltooide wederhoor. Op verzoek van de gemeente heeft Spaarnelanden per 
omgaande de geanonimiseerde versie d.d. 23 oktober 2013 van het rapport per 
e-mail toegestuurd. 

2. Van wie kwam de informatie, waren er signalen vanuit Raad van 
Commissarissen, directie, ambtenaren? 

Antwoord 
De informatie over het milieuplein is in de ochtend van 3 juli 2013 tijdens de 
vergadering van de raad van commissarissen gemeld door de directie a.i. 
Aansluitend vond de aandeelhoudersvergadering plaats, waar de melding 
eveneens is gedaan door de directie a.i. 

3. Volgens het Feitenrelaas was de aansturing van het gehele traject voor de 
nieuwbouw in handen van de directeur. Directeur Rinus Haas is 1 juni 2013 
afgetreden. Waren de problemen rond het Milieuplein aanleiding voor zijn 
vertrek? 

Antwoord 
Neen, die vormden niet de aanleiding voor zijn vertrek. 

4. Waren leden van de huidige directie ook betrokken bij de stuurgroep 
Nieuwbouw? 

Antwoord 
De stuurgroep van Spaarnelanden is vanaf 25 oktober 2011 versterkt met de 
manager Control & Finance (thans directeur a.i.) en vanaf begin 2013 met de 
manager Klantbeheer Communicatie & Projecten 

5. Wie was de projectleider facilitaire zaken? 

Antwoord 
De manager Facilitair van Spaarnelanden fungeerde als projectleider facilitaire 
zaken en was de verbinding tussen het operationele bedrijf en de projectleiding. 
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6. Wie heeft daadwerkelijk het Programma van Eisen opgesteld en kunnen wij een 
kopie krijgen? 

Antwoord 
Het programma van eisen is opgesteld dd. 29 februari 2008. Opsteller is 
ir. Ligteringen. Een kopie is beschikbaar. 

7. Het geanonimiseerde Feitenrelaas is lastig te lezen, kunnen wij ook het normale 
relaas ontvangen met man en paard genoemd? 

Antwoord 
Het niet-geanonimiseerde rapport is pas beschikbaar nadat alle daarin 
genoemde betrokkenen de gelegenheid is geboden voor wederhoor. 

8. Wij lezen in jaarverslag (2012) dat Spaarnelanden is overgegaan tot het 
hanteren van de Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners. Past de gang 
van zaken rond verantwoording 'onvolkomenheden ' met het Milieuplein in deze 
code? 

Antwoord 
Na het intem bekend worden van de verzakking van het milieuplein is de raad 
van commissarissen ingelicht en vervolgens de aandeelhouder. Dit is conform 
de code. 

9. D66 stelde al eerder raadsvragen over gebrek aan verantwoording van directie 
en Raad van Commissarissen van Spaarnelanden. Ook werd op dit punt een 
motie aangenomen. Hoe gaat het college t.a.v. Directie en RvC hier nu precies 
uitvoering aangeven? 

Antwoord 
De verantwoordelijkheid voor het toezicht op de directie ligt primair bij de raad 
van commissarissen van Spaamelanden. Als aandeelhouder moet de gemeente 
er op kunnen vertrouwen dat de raad deze rol goed uitvoert. De huidige raad 
van commissarissen heeft de aandeelhouder zeer dringend geadviseerd te 
zorgen voor het vertrek van de toenmalig directeur, wat de gemeente heeft 
opgevolgd. Ten aanzien van het milieuplein heeft de raad van commissarissen 
direct de aandeelhouder geïnformeerd. Voor de verdere verbetering van 
Spaamelanden wordt nu een nieuwe directeur geworven die daar daadkrachtig 
leiding aan moet geven. 

10. Is er ook een klokkenluiders regeling bij Spaarnelanden? 

Antwoord 
Ja die is er en kunt u vinden op de website van Spaamelanden: 
http://www.spaamelanden.nl/Spaamelanden/Corporate-Govemance.html 
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11. Wat is een exemplaar van het plan van eisen Nieuwbouw Spaarnelanden 
beschikbaar? 

Antwoord 
Deze vraag is niet helemaal duidelijk; wordt het programma van eisen bedoeld? 
Of de Kaders huisvesting Spaamelanden? Dat laatste is te vinden in het BIS, via 
nr 2006 / 203675. 

Hoogachtend, 

Het college van burgemeester en wethouders. 

de secretaris, de burgemeester. 

J. Scholten mr. B.B: Schneiders 
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Bsnancteiaar 

Wij ontvingen het 'Feitenonderzoek Milieuplein Spaarnelanden'. Onlangs ontvingen wij ook een 
brief (dd. 11-11-2013) van directeur a.i. Martin van Duijn over de problemen van het Milieuplein van 
Spaarnelanden. Hierin lezen wij dat dit Milieuplein een sleutelproject is van de nieuwbouw. En het 
Milieuplein behoort primair bij de bedrijfsvoering. Kortom heel belangrijk voor Spaarnelanden en 
voor Haarlem. 

Uit het feitenonderzoek blijkt dat de problemen rond het Milieuplein toch al enige jaren spelen. In de 
jaarverslagen van onze Overheids NV lezen wij hier niets over, alles koek en ei. 

1 Wanneer hoorde het college voor het eerst van de problemen met het Milieuplein? 

2 Van wie kwam de informatie, waren er signalen vanuit Raad van Commissarissen, directie, 
ambtenaren? 

2 Volgens het Feitenrelaas was de aansturing van het gehele traject voor de nieuwbouw in handen 
van de directeur. Directeur Rinus Haas is 1 juni 2013 afgetreden. Waren de problemen rond het 
Milieuplein aanleiding voor zijn vertrek? 

3 Waren leden van de huidige directie ook betrokken bij de stuurgroep Nieuwbouw? 

4 Wie was de projectleider facilitaire zaken? 

5 Wie heeft daadwerkelijk het Programma van Eisen opgesteld en kunnen wij een kopie krijgen? 

6 Het geanonimiseerde Feitenrelaas is lastig te lezen, kunnen wij ook het normale relaas ontvangen 
met man en paard genoemd? 

Wij lezen in jaarverslag (2012) dat Spaarnelanden is overgegaan tot het hanteren van de Code Goed 
Bestuur Publieke Dienstverleners. 

7 Past de gang van zaken rond verantwoording 'onvolkomenheden' met het Milieuplein in deze 
code? 

D66 stelde al eerder raadsvragen over gebrek aan verantwoording van directie en Raad van 
Commissarissen van Spaarnelanden. Ook werd op dit punt een motie aangenomen. 

8 Hoe gaat het college t.a.v. Directie en RvC hier nu precies uitvoering aangeven? 

9 Is er ook een klokkenluiders regeling bij Spaarnelanden? 

10 Graag het plan van eisen voor Nieuwbouw Spaamelanden toesturen. 

Hoogachtend, 

Louise van Zetten 


