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Geachte leden van de Commissie Bestuur, 

In het college van 11 februari 2014 lagen twee nota's voor die aan elkaar verbonden 
zijn, namelijk de business case duurzaam afvalbeheer en de garantieverlening 
Spaarnelanden wegens lening investeringen Duurzaam Afvalbeheer. 
Over de nota rondom de garantieverlening kan nog een en ander nader worden 
verduidelijkt. 
De gemeente Haarlem ziet graag dat afvalstromen gescheiden worden ingezameld 
bij de bron. Om dit mogelijk te maken zijn investeringen nodig in onder andere 
ondergrondse containers, rolcontainers en inzamelingsmiddelen. Haarlem zal deze 
investeringen niet zelf doen, maar laat dit over aan de 100% dochteronderneming 
Spaarnelanden N.V. 

Aangezien we als gemeente zelf de dienst zullen gaan afnemen hebben we er belang 
bij dat financiering door Spaarnelanden mogelijk is en dit tegen zo laag mogelijke 
financieringskosten (die aan de gemeente worden doorberekend als onderdeel van 
de kostprijs) kan gebeuren. Voor Spaarnelanden zelf is lenen, indien mogelijk, een 
dure aangelegenheid. Wij zijn als gemeente in staat om door middel van een 
garantieverlening aan de financier van Spaarnelanden de financieringskosten laag te 
houden. 

Met het coalitieakkoord heeft de coalitie zich uitgesproken over de wenselijkheid 
van het verstrekken van leningen en garanties. In de bijlage van het coalitieakkoord 
"Financieel Kader Ombuigingen" wordt op bladzijde 17 bij ombuigingen op het 
gebied van taken en taakuitvoering het volgende vermeld: 
"Het stoppen met het uitvoeren van taken, of door minder taken uit te voeren. Hier 
gaat het om zaken als het niet meer verstrekken van leningen en geven van 
garanties, het terugbrengen van de tijd voor bestemmingsplannen en door het aantal 
op te stellen gebiedsvisies terug te brengen." 

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden. 
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Beleid rondom het verstrekken van leningen en garanties door de gemeente is in 
2013 verder uitgewerkt. Dit is met het collegebesluit "Nota Garanties en leningen" 
(BIS: 2013/34361) vorm gegeven. In deze nota is vastgesteld dat in principe geen 
leningen of garanties meer worden verstrekt, maar dat er altijd uitzonderingen 
blijven. Hierbij geldt ook dat het verstrekken van een garantie de voorkeur heeft 
boven het verstrekken van een lening. 

Voor het verstrekken van een garantie moet aan een aantal voorwaarden worden 
voldaan. Er moet in ieder geval een publiek belang gediend worden. Daarnaast is 
het voor de organisatie niet mogelijk zelf de financiering rond te krijgen en moet 
deze wel in staat zijn de rente en aflossing te voldoen. Aan deze voorwaarden 
voldoet Spaarnelanden N.V. 

Uitgaande van de wenselijkheid van de invoering van duurzaam afvalbeheer zijn er 
slechts enkele alternatieven op het verstrekken van een gemeentelijke garantie. Een 
alternatief is dat de gemeente zelf de investeringen doet. Dit levert ongewenste 
onduidelijkheden aangezien Spaarnelanden het eigendom heeft van de oude 
containers en rolemmers. Ook heeft de commissie zich al uitgesproken tegen 
gemeentelijke investeringen. 
Een ander alternatief is dat Spaarnelanden N.V. zonder gemeentelijke garantie 
probeert te lenen. In het geval dit zou lukken zal dat gepaard gaan met aanzienlijk 
hogere financieringslasten waar de gemeente als veruit grootste afnemer voor 
betaalt. Hogere lasten betekent daarmee ook een langere termijn van invoering dan 
de drie jaar die nu nodig is. 

Uiteraard bestaat het risico dat Spaarnelanden niet aan haar betalingsverplichtingen 
kan voldoen. Echter, dan heeft de gemeente als 100% aandeelhouder een veel groter 
probleem. Er zal zo mogelijk een recht van pand en een recht van eerste koop bij de 
garantieverlening worden bedongen om risico's te minimaliseren. 

Bovenstaande overwegingen hebben er toe geleid om voor te stellen Spaarnelanden 
N.V. een garantie te verlenen om invulling te kunnen geven aan duurzaam 
afvalbeheer ten behoeve van de gemeente Haarlem. 

Hoogachtend, 

Drs. C. Mooij 


