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Onderwerp Beantwoording vragen ex art. 38 RvO over textielinzameling in Haarlem 

Geachte heer Visser, 

Op 30 mei 2014 heeft u vragen gesteld ex art. 38 RvO over de textielinzameling in 
Haarlem. Met deze brief geven wij antwoord op uw vragen. Hieronder is uw vraag 
steeds cursief weergegeven waama het antwoord van het college volgt. 

/. Klopt het dat in de gemeente Haarlem in 2012 slechts 2,8 kilo textiel per inwoner 
gescheiden is ingezameld terwijl in andere gemeenten jaarlijks ruim 6 tot zelfs 11 
kilo per inwoner wordt ingezameld en elders in de regio (m.u.v. de gemeente 
Bloemendaal) ook aanmerkelijk betere resultaten worden geboekt?1 Kunt u deze 
verschillen verklaren bijvoorbeeld in het aantal inzamellocaties per inwoner of een 
andere manier van voorlichten? Zijn er inmiddels al resultaten bekend van 2013? 

Antwoord: 

Dit klopt. Het resultaat voor 2012 bedroeg 2,8 kg. per inwoner. Het resultaat voor 
2013 bedroeg 3,0 kg. per inwoner. De gemiddelde hoeveelheid ingezameld textiel 
in Nederland bedroeg: 3,9 kg/inwoner [peiljaar: 2012 - bron afvalmonitor databank 
Rijkswaterstaat]. 

Enkele beter presterende gemeenten hebben structurele communicatiecampagnes 
ingezet om resultaten te verbeteren. Dit is in Haarlem de afgelopen jaren niet 
gebeurd. 

1 Bron: http://afvalmonitor.databank.nl. O.a. Velsen 4,9 kg/inwoner, Heemstede 5,4 
kg/inwoner, Haarlemmermeer 4,0 kg/inwoner, Zandvoort 4,3 kg/inwoner 

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



Haarlem 

2. Bent u bekend met de op 11 oktober 2012 gesloten Green Deal Inzameling 
Textiel waarin ten doel is gesteld dat eind 2015 het aandeel textiel in het restafval 
met 50% is verminderd vergeleken met 2011? Klopt het dat dit betekent dat in 2015 
ook in onze gemeente per inwoner per jaar ruim 8 kilo textiel gescheiden zal 
moeten worden ingezameld en maximaal 4,2 kilo per inwoner bij het restafval mag 
belanden ? Kan het college aangeven welke acties de gemeente onderneemt om dit 
doel te halen en wat hiervan tot nu toe de resultaten zijn? 

Antwoord: 

Dit is bekend bij de gemeente. Mede om deze reden wordt ook DAB (Duurzaam 
Afval Beheer) ingevoerd, om niet alleen bij textiel, maar ook bij de andere 
herbruikbare stoffen een veel hoger scheidingspercentage te realiseren. 

De gemeente heeft middels de vaststelling van DAB besloten zich te richten op de 
richtlijnen voor het geheel aan huishoudelijke afvalstoffen vanuit de Rijksoverheid. 

3. Klopt het dat er in Haarlem slechts ongeveer 30 inzamelpunten zijn voor textiel3? 
Bent u er mee bekend dat in de textielinzamelbranche sinds jaar en dag de norm 
wordt gehanteerd van tenminste l inzamelpunt per 2500 inwoners, eventueel 
gecombineerd met jaarlijks 4 huis-aan-huis inzamelrondes, voor het beste 
inzamelresultaat en wat voor Haarlem dus zo 'n 60 inzamelpunten zou betekenen ? 

Antwoord: 

Nee, dit klopt niet. Er zijn 48 gemeentelijke inzamellocaties in de buitenruimte van 
Haarlem en er staan 2 textielcontainers op het milieuplein van Spaarnelanden. 
Totaal 50 containers. 

Veel gemeenten hanteren een richtlijn tussen de 3.000 en 4.500 bewoners per 
inzamellocatie. Uitgaande van het huidige aantal van 50 inzamelpunten heeft 
Haarlem momenteel ca. 1 container per 3.000 inwoners. 
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2 Uitgaande van een gemiddelde op basis van landelijk in totaal 140 kton textiel in 
het restafval en 67 kton textiel door gescheiden inzameling in 2011. 
3 http://www.miinafvalwiizer.nl/uw-afval/scheidinqsinfo/textiel/ 



Haarlem 

4. Bent u bereid het aantal inzamelpunten in Haarlem uit te breiden uitgaande van 
de in voornoemde vraag vermelde norm en in ieder geval inzamelpunten te creëren 
in wijken die nu niet zijn voorzien zoals de Binnenstad, het Kleverpark, Delftwijk en 
de Koninginnebuurt? 

Antwoord: 

Het aantal inzamelpunten wordt (door gemeente en inzamelaar gezamenlijk) 
afgestemd op het verwachte aanbod en op de mogelijkheden die er zijn in de 
openbare ruimte voor plaatsing van containers. Als uitbreiding effectief en efficiënt 
is, mede in het kader van Duurzaam Afval Beheer, dan zal dit worden gedaan. 

5. Bent u er mee bekend dat in andere gemeenten ook textiel- inzamelcontainers bij 
basisscholen zijn geplaatst met het oog op een betere afvalscheiding en educatie 
van kinderen en hierbij scholen een vergoeding krijgen voor het ingezamelde 
textiel? Bent u bereid dit ook aan te bieden aan Haarlemse basisscholen? 

Antwoord: 

Als scholen hiertoe een aanvraag doen, dan zal dit conform het antwoord op vraag 4 
worden beoordeeld. 

6. Bent u bereid de voorlichting te verbeteren over wat er in de 
textielinzamelcontainers mag? Waarom wordt bijvoorbeeld op de containers en op 
de website van Spaarnelanden4 niet expliciet aangegeven dat ook kapotte kleding 
mag worden ingeleverd omdat dit goed kan worden gerecyled en sinds de "nieuwe 
scheidingsregel" ook gehanteerd dient te worden? 

Antwoord: 

ln het kader van DAB (Duurzaam Afval Beheer) zal dit worden uitgevoerd. 
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4 http://www.spaarnelanden.nl/lnwoners/Afvalinzameling/Textiel.html 
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7. Kunt u aangeven of en wanneer de textielinzamelcontainers in Haarlem 
ondergronds worden geplaatst net als de andere inzamelcontainers en hoe dit 
gefinancierd gaat worden? 

Antwoord: 

Vooralsnog zullen de textiel inzamelcontainers niet ondergronds worden geplaatst. 
De inzameling blijft bovengronds. Dit is goedkoper en biedt ook het voordeel dat 
containers verplaatst kunnen worden. 

8. Bent u er mee bekend dat in veel andere gemeenten ook textiel huis-aan-huis 
wordt ingezameld door verenigingen en stichtingen en dat deze gemeenten hiervoor 
beleidsregels hebben opgesteld voor de vergunningverlening op grond van de 
afvalstojfenverordening? Ziet u een meerwaarde van deze inzamelmethode bovenop 
de inzameling via de vaste inzamelcontainers om zo het inzamelresultaat te 
verbeteren en tevens extra inkomsten voor goede doelen te genereren? Bent u 
bereid dit in onze gemeente mogelijk te maken onder de voorwaarde dat na het 
uitsorteren van herdraagbare kleding het resterende textiel verder verwerkt wordt 
door een gecertificeerde sorteerder zodat er ook bij dit textiel een maximaal 
duurzaam recyclingresultaat wordt behaald? 

Antwoord: 

De gemeente hanteert de methode van vaste inzamelpunten, die 365 dagen per jaar 
beschikbaar zijn. Inwoners kunnen dus altijd hun textiel inleveren en hoeven niet te 
wachten op een inzamelronde. 

Met collegebesluit vergadering datum d.d. 29-10-2013 - "Realiseren van re-
integratie door het inzamelen en verwerken van textiel en huisraad"-
behandelvoorstel 2013/422892 is de werkwijze van de organisaties Spaarnelanden 
en Paswerk in de bijlage (businessplan) beschreven. 
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9. Mogen ketens als C&A en H&M zelf kleding inzamelen in onze gemeente? Zo ja, 
wat gebeurt er met deze kleding? Deelt het college de mening dat inzameling door 
winkelketens een mooi voorbeeld van producentenverantwoordelijkheid is, maar 
dat dit wel meer moet zijn dan alleen marketing en dat het ingezamelde textiel ook 
duurzaam moet worden gesorteerd en verwerkt door gecertificeerde sorteerders? 
Welke afspraken zijn hierover gemaakt gezien het feit dat de gemeente het 
monopolie heeft op de inzameling van textiel afval? Zo nee, is het college bereid 
inzameling door winkelketens onder bovengenoemde voorwaarden mogelijk te 
maken? 

Antwoord: 

Het college juicht het toe dat bedrijven hun producenten- verantwoordelijkheid 
nemen, zeker waar dat leidt tot minder afval. Dat bedrijven daar ook andere 
motieven voor kunnen hebben dan alleen milieu of maatschappelijk verantwoord 
ondernemen, doet daar niets van af. Overigens geldt dit niet als inzameling, maar 
als inkoop (klanten krijgen meestal korting als ze oude kleding inleveren), waar de 
gemeente geen rol in speelt. 

10. Betaalt Spaarnelanden een vergoeding per kilo gescheiden ingezameld textiel 
aan de gemeente, en zo, ja hoeveel is dit, of gebeurt de inzameling om niet? 

Antwoord: 

Spaarnelanden rekent de inzamelkosten af met de verwerkende instantie Paswerk. 
Het textiel wordt door de gemeente Haarlem om niet ter beschikking gesteld aan 
Paswerk in het kader van re-integratie doeleinden. Zie hiertoe collegebesluit 
"Realiseren van re-integratie door het inzamelen en verwerken van textiel en 
huisraad" behandelvoorstel 2013/422892. 
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/ / . Op welke wijze wordt Spaarnelanden geprikkeld zo veel mogelijk textiel 
gescheiden in te zamelen om zo de gemeente kosten voor afvalverbranding te 
besparen? Wordt hierbij rekening gehouden met het feit dat extra textielinzameling 
vooral extra niet-herdraagbaar textiel zal opleveren wat minder waarde heeft dan 
herdraagbaar textiel? Is het college bereid bij nieuwe afspraken over 
textielinzameling dan wel een volgende aanbesteding hiervoor dit ketendeficit op te 
lossen? 

Antwoord: 

Om het scheidingspercentage te verhogen wordt uitsluitend gebruik gemaakt van 
directe communicatie richting de burger. Paswerk is nog in een beginfase wat 
textiel sorteren betreft. Geleidelijk aan wordt steeds meer op diverse kwaliteiten 
uitgesorteerd. Er zijn gesprekken gaande vanuit Paswerk om de niet bruikbare 
kleding te laten vervezelen. 

12. Is de gemeente op de hoogte wat er met het textiel uit de gemeente Haarlem 
precies gebeurt nadat het is ingezameld? Op welke wijze stuurt de gemeente hij de 
inzameling van textiel door Spaarnelanden op een zo hoog mogelijk 
milieurendement? 

Antwoord: 

Het ingezamelde textiel wordt gesorteerd in diverse stromen en daama afgezet. Hoe 
meer stromen worden onderscheiden, hoe hoger het milieurendement zal zijn. Meer 
stromen maakt het scheiden duurder, maar heeft als tegenhanger dat de opbrengst 
per kilo stijgt. De verwerker (Paswerk) probeert hierin een optimum te vinden 
tussen kosten en baten, in combinatie met het effect van de gecreëerde re-
integratietrajecten. 

13. In hoeveel stromen wordt het Haarlemse textiel momenteel gesorteerd en welke 
afspraken zijn hierover gemaakt met Spaarnelanden? 

Antwoord: 

Paswerk sorteert op dit moment in 15 fracties uit. Deze fracties worden beoordeeld 
op kwaliteit. Daarbij hanteert Paswerk drie kwaliteitsnormen: 
a. ) winkelkwaliteit; 
b. ) herdraagbaar en 
c. ) overige kwaliteit 
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14. Ontvangt Paswerk inmiddels het door Spaarnelanden ingezamelde textiel? 
Welke afspraken zijn er gemaakt met Paswerk over de verdere recycling van het 
textiel dat na sortering door Paswerk niet geschikt is voor hun kringloopwinkel? 
Wordt dit verkocht aan de hoogste bieder of staat het recyclingdoel centraal? 

Antwoord: 

Ja, Paswerk ontvangt het door Spaarnelanden ingezamelde textiel. Eventueel emstig 
vervuild of nat textiel wordt retour geleverd aan Spaarnelanden. Dit residu wordt 
door een separaat gespecialiseerd bedrijf verwerkt voor hergebmik en wordt niet als 
restafval afgevoerd. 

De afspraken met Paswerk zijn vastgelegd in een overeenkomst. De recycle 
doelstellingen en het milieurendement staan hierbij centraal. 

15. In hoeverre houdt de gemeente rekening met het van oorsprong charitatieve 
karakter van de textielinzameling, met name vanwege het feit dat de burger er vaak 
vanuit gaat dat hun textiel bijdraagt aan het goede doel? 

Antwoord: 

De opbrengst wordt geheel aan re-integratie doeleinden besteed. Dat sluit aan bij de 
hedendaagse uitleg van goede doelen. 

16. Wat is het financiële en sociale resultaat van de textielinzameling in de 
gemeente Haarlem, daarbij rekeninghoudend met zaken als de daadwerkelijke 
inzamelkosten, containerkosten, eventueel ontvangen inzamelvergoedingen en 
sociale werkvoorzieningsplaatsen ? 

Antwoord: 

De daadwerkelijke inzamelkosten van Spaamelanden worden door Paswerk betaald. 
De containerkosten (investering en afschrijving) zijn opgenomen in de aanneemsom 
van Spaamelanden. Paswerk creëert op basis van de verwachte hoeveelheid textiel 
15 plaatsen voor 15 WSW medewerkers. 

Hoogachtend, 
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Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaijs, de burgemeester, 

J. Scholten Schneiders 



ChristenUnie Haarlem 
Haarlem, 30 mei 2014 

Raadsvragen ex artikel 38, 
Betreft: Textielinzameling 

Geacht College, 

Hierbij stuur ik u een serie schriftelijke vragen over de textielinzameling in Haarlem. 
Bij voorbaat dank voorde beantwoording. 

Met vriendelijke groet, 

Frank Visser 
Fractievoorzitter ChristenUnie Haarlem 

1. Klopt het dat in de gemeente Haarlem in 2012 slechts 2,8 kilo textiel per 
inwoner gescheiden is ingezameld terwijl in andere gemeenten jaarlijks ruim 6 
tot zelfs 11 kilo per inwoner wordt ingezameld en elders in de regio (m.u.v. de 
gemeente Bloemendaal) ook aanmerkelijk betere resultaten worden geboekt?1 

Kunt u deze verschillen verklaren bijvoorbeeld in het aantal inzamellocaties 
per inwoner of een andere manier van voorlichten? Zijn er inmiddels al 
resultaten bekend van 2013? 

2. Bent u bekend met de op 11 oktober 2012 gesloten Green Deal Inzameling 
Textiel waarin ten doel is gesteld dat eind 2015 het aandeel textiel in het 
restafval met 50% is verminderd vergeleken met 2011? Klopt het dat dit 
betekent dat in 2015 ook in onze gemeente per inwoner per jaar ruim 8 kilo 
textiel gescheiden zal moeten worden ingezameld en maximaal 4,2 kilo per 
inwoner bij het restafval mag belanden2? Kan het college aangeven welke 
acties de gemeente onderneemt om dit doel te halen en wat hiervan tot nu toe 
de resultaten zijn? 

3. Klopt het dat er in Haarlem slechts ongeveer 30 inzamelpunten zijn voor 
textiel3? Bent u er mee bekend dat in de textielinzamelbranche sinds jaar en 
dag de norm wordt gehanteerd van tenminste 1 inzamelpunt per 2500 
inwoners, eventueel gecombineerd met jaarlijks 4 huis-aan-huis 
inzamelrondes, voor het beste inzamelresultaat en wat voor Haarlem dus zo'n 
60 inzamelpunten zou betekenen? 

4. Bent u bereid het aantal inzamelpunten in Haarlem uit te breiden uitgaande 
van de in voornoemde vraag vermelde norm en in ieder geval inzamelpunten 

1 Bron: http://afvalmonitor.databank.nl. O.a. Velsen 4,9 kg/inwoner. Heemstede 5,4 kg/inwoner, 
Haarlemmermeer 4,0 kg/inwoner, Zandvoort 4,3 kg/inwoner 
2 Uitgaande van een gemiddelde op basis van landelijk in totaal 140 kton textiel in het restafval en 67 
kton textiel door gescheiden inzameling in 2011. 
3 http://www.miinafvalwiizer.nl/uw-afval/scheidinqsinfo/textiel/ 



te creëren in wijken die nu niet zijn voorzien zoals de Binnenstad, het 
Kleverpark, Delftwijk en de Koninginnebuurt? 

5. Bent u er mee bekend dat in andere gemeenten ook textielinzamelcontainers 
bij basisscholen zijn geplaatst met het oog op een betere afvalscheiding en 
educatie van kinderen en hierbij scholen een vergoeding krijgen voor het 
ingezamelde textiel? Bent u bereid dit ook aan te bieden aan Haarlemse 
basisscholen? 

6. Bent u bereid de voorlichting te verbeteren over wat er in de 
textielinzamelcontainers mag? Waarom wordt bijvoorbeeld op de containers 
en op de website van Spaarnelanden4 niet expliciet aangegeven dat ook 
kapotte kleding mag worden ingeleverd omdat dit goed kan worden gerecyled 
en sinds de "nieuwe scheidingsregel" ook gehanteerd dient te worden? 

7. Kunt u aangeven of en wanneer de textielinzamelcontainers in Haarlem 
ondergronds worden geplaatst net als de andere inzamelcontainers en hoe dit 
gefinancierd gaat worden? 

8. Bent u er mee bekend dat in veel andere gemeenten ook textiel huis-aan-huis 
wordt ingezameld door verenigingen en stichtingen en dat deze gemeenten 
hiervoor beleidsregels hebben opgesteld voor de vergunningverlening op 
grond van de afvalstoffenverordening? Ziet u een meerwaarde van deze 
inzamelmethode bovenop de inzameling via de vaste inzamelcontainers om 
zo het inzamelresultaat te verbeteren en tevens extra inkomsten voor goede 
doelen te genereren? Bent u bereid dit in onze gemeente mogelijk te maken 
onder de voorwaarde dat na het uitsorteren van herdraagbare kleding het 
resterende textiel verder verwerkt wordt door een gecertificeerde sorteerder 
zodat er ook bij dit textiel een maximaal duurzaam recyclingresultaat wordt 
behaald? 

9. Mogen ketens als C&A en H&M zelf kleding inzamelen in onze gemeente? Zo 
ja, wat gebeurt er met deze kleding? Deelt het college de mening dat 
inzameling door winkelketens een mooi voorbeeld van 
producentenverantwoordelijkheid is, maar dat dit wel meer moet zijn dan 
alleen marketing en dat het ingezamelde textiel ook duurzaam moet worden 
gesorteerd en verwerkt door gecertificeerde sorteerders? Welke afspraken zijn 
hierover gemaakt gezien het feit dat de gemeente het monopolie heeft op de 
inzameling van textiel afval? Zo nee, is het college bereid inzameling door 
winkelketens onder bovengenoemde voorwaarden mogelijk te maken? 

10. Betaalt Spaarnelanden een vergoeding per kilo gescheiden ingezameld textiel 
aan de gemeente, en zo, ja hoeveel is dit, of gebeurt de inzameling om niet? 

11 .Op welke wijze wordt Spaarnelanden geprikkeld zo veel mogelijk textiel 
gescheiden in te zamelen om zo de gemeente kosten voor afvalverbranding te 
besparen? Wordt hierbij rekening gehouden met het feit dat extra 
textielinzameling vooral extra niet-herdraagbaar textiel zal opleveren wat 
minderwaarde heeft dan herdraagbaar textiel? Is het college bereid bij nieuwe 
afspraken over textielinzameling dan wel een volgende aanbesteding hiervoor 
dit ketendeficit op te lossen? 

12. Is de gemeente op de hoogte wat er met het textiel uit de gemeente Haarlem 
precies gebeurt nadat het is ingezameld? Op welke wijze stuurt de gemeente 
bij de inzameling van textiel door Spaarnelanden op een zo hoog mogelijk 
milieurendement? 

http://www.spaarnelanden.nl/lnwoners/Afvalinzameling/Textiel.html 



13.In hoeveel stromen wordt het Haarlemse textiel momenteel gesorteerd en 
welke afspraken zijn hierover gemaakt met Spaarnelanden? 

14.Ontvangt Paswerk inmiddels het door Spaarnelanden ingezamelde textiel? 
Welke afspraken zijn er gemaakt met Paswerk over de verdere recycling van 
het textiel dat na sortering door Paswerk niet geschikt is voor hun 
kringloopwinkel? Wordt dit verkocht aan de hoogste bieder of staat het 
recyclingdoel centraal? 

15.In hoeverre houdt de gemeente rekening met het van oorsprong charitatieve 
karakter van de textielinzameling, met name vanwege het feit dat de burger er 
vaak vanuit gaat dat hun textiel bijdraagt aan het goede doel? 

16. Wat is het financiële en sociale resultaat van de textielinzameling in de 
gemeente Haarlem, daarbij rekeninghoudend met zaken als de daadwerkelijke 
inzamelkosten, containerkosten, eventueel ontvangen inzamelvergoedingen 
en sociale werkvoorzieningsplaatsen? 


