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Geachte heer Boer, 

Op 13 augustus heeft u vragen gesteld ex art. 38 RvO inzake huisvuilpassen. 
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. 

/. Bent u het met de WD eens, dat voor het gebruik van de huisvuilpas een 
afvalstoffenheffing betaald dient te worden? 

Antwoord: 
Het college deelt uw standpunt. 

2. Klopt het dat bij de invoering van ondergrondse afvalcontainers in het 
stadsdeel centrum huisvuilpassen zijn afgegeven aan bewoners die geen 
afvalstoffenheffing betalen? 

Antwoord: 
Dat is niet zeker. Huisvuilpassen worden verstrekt door Spaarnelanden. 
Spaarnelanden gebruikt voor deze verstrekking een adressenbestand afkomstig van 
de belastingdienst Cocensus. In het stadsdeel Centrum heeft Spaarnelanden echter 
gebruik gemaakt van een verouderd bestand, waardoor mensen die geen 
afvalstoffenheffing hebben betaald, mogelijk een huisvuilpas hebben ontvangen. 

Na die eerste verstrekking is daarnaast door meerdere bewoners met Spaarnelanden 
contact opgenomen om alsnog een pas te krijgen. Spaarnelanden heeft deze passen 
verstrekt. De persoonsgegevens van mensen die hebben gebeld worden nu verstrekt 
aan de gemeente. Er wordt dan het volgende gecontroleerd: 
• Of de betreffende woning en de eigenaar in de gemeentelijke basisregistratie 

voorkomen. 
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Of voor de woning afvalstoffenheffing wordt betaald. Hiervoor wordt 
contact opgenomen met Cocensus. 

Spaarnelanden gaat wel zelf na of voor de woning al eerder een pas is afgegeven, 
per woning wordt slechts één pas verstrekt. 

Als inwoners contact opnemen met Spaarnelanden wordt een pas verstrekt, dit om 
huisvuil op straat te voorkomen. Naderhand worden de gegevens gecontroleerd. 
Een verstrekte pas wordt geblokkeerd als blijkt dat er geen afvalstoffenheffing is 
betaald. 

Tevens wordt onderzocht of Spaarnelanden zelf de beschikking kan krijgen over 
een "real time" verbinding met het GBA. Spaarnelanden beschikt dan over het 
meest actuele adressenbestand. Inzage in belastinggegevens is voorbehouden aan 
Cocensus. Uit efficiencyoverwegingen en het beter borgen van de relatie tussen 
afvalstoffenheffing en de uitgifte van passen stelt Spaarnelanden voor om het 
gehele pasbeheer in handen te leggen van Cocensus. Deze vraag wordt eveneens 
meegenomen in het huidige onderzoek naar verbetering van de uitgifte van 
huisvuilpassen. 
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3. Zo ja om hoeveel gevallen gaat dat? 

Antwoord: 
Er zijn 350 extra passen verstrekt (Centrum en Burgwal), dit betekent niet dat deze 
350 passen verstrekt zijn aan inwoners die geen afvalstoffenheffing betalen. Zie 
hiervoor het antwoord op vraag 2. In totaal zijn er ongeveer 6000 passen verstrekt 
binnen dit gebied. 

4. Klopt het dat gemeente Haarlem overweegt om ook huisvuilpassen af te geven 
aan bewoners in de wijk Burgwal die geen afvalstoffenheffing betalen om zo de 
plaatsing van "illegaal" afval bij de containers tegen te gaan 

Antwoord: 
Neen, zie het antwoord op vraag 2. 

Hoogachtend, 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris. 

J. Scholten 

de burgemeester, 

mr\g43. Schneiders 
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De VVD is een groot voorstander van de plaatsing van ondergrondse 
afvalcontainers in wijken die dat systeem nu nog niet hebben. 

Na plaatsing van deze ondergrondse afvalcontainers krijgen bewoners een 
zogenaamde huisvuilpas. Met een huisvuilpas kunnen bewoners deze containers 
openen. 
De huisvuilpas wordt door Spaarnelanden verstrekt. 

Het inzamelen en vooral het verwerken van huishoudelijk afval kost veel geld. De 
gemeente vraagt daarom een bijdrage in de vorm van afvalstoffenheffing. Voor 
de plaatsing van de ondergrondse afvalcontainers konden inwoners die geen 
afvalstofheffing betaalden "illegaal" hun vuilniszak aanbieden voor de wekelijkse 
inzameling. 
Met de komst van deze huisvuilpas is het illegaal gebruik van de ondergrondse 
afvalcontainer niet mogelijk. Inwoners van wijken waar geen wekelijkse 
inzameling meer plaatsvindt en die ook geen huisvuilpas hebben, kunnen 
daardoor hun afval niet kwijt. 

L Bent u het met de VVD eens, dat voor het gebruik van de huisvuilpas een 
afvalstofheffing betaald dient te worden? 

2. Klopt het dat bij de invoering van de ondergrondse afvalcontainers in het 
stadsdeel centrum huisvuilpassen zijn afgegeven aan bewoners die geen 
afvalstofheffing betalen? 

3. Zo ja om hoeveel gevallen gaat dat? 

4. Klopt het dat gemeente Haarlem overweegt om ook huisvuilpassen af te 
geven aan bewoners in de wijk Burgwal die geen afvalstofheffing betalen, 
om zo de plaatsing van "illegaal" afval bij de containers tegen te gaan? 

Cocensus is een gemeenschappelijk regeling (GR) van de gemeenten Haarlem, 
Haarlemmermeer, Hillegom en Beverwijk, Oostzaan en Wormerland. In deze GR 
zijn de uitvoeringswerkzaamheden in het kader van de Wet waardering 
onroerende zaken (Wet WOZ), de heffing en invordering van diverse 


