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Geachte wethouder Sikkema, 
 
In het Haarlems Dagblad van 3 februari 2015 lezen wij een ingezonden brief over het uitrollen van de 
DUO rolcontainers. Een bewoner verbaast zich erover, dat hij bij de DUO bak een “gratis” Minimizer 
krijgt om zacht afval apart te houden. Daarnaast schrijft hij dat hij de DUO rol container niet kan 
weigeren. Dat zou hij graag willen, omdat hij zijn plastic en papier afval al naar de ondergrondse 
containers brengt en hij niet veel ruimte thuis heeft.  
De VVD is wederom onaangenaam verrast door deze nieuwe feiten, die samenhangen met het 
Duurzaam afvalbeheer. Deze nieuwe informatie, in combinatie met de zeer rommelige behandeling 
van het betreffende Raadsstuk, waarbij de huidig wethouder tegenstrijdige of soms onvolledige 
informatie heeft verstrekt is aanleiding voor deze open brief. 
 
Graag stellen wij u ook meerdere vragen over het doorvoeren van het Container Management 
Systeem (CMS). 
 
Allereerst met betrekking tot het eerder genoemde stuk in het Haarlems Dagblad. 
In het Raadsstuk “Invoering Duurzaam afvalbeheer in Haarlem” wordt bij de kanttekeningen de 
volgende kanttekening vermeldt “Bewoners accepteren tweede container niet: Een risico is dat 
bewoners in de meer versteende laagbouw wijken de tweede container niet accepteren en niet 
gebruiken” 
 
Hier wordt dus wel degelijk de mogelijkheid beschreven, dat bewoners de bak niet hoeven te 
accepteren. Dit lijkt in tegenspraak met wat de bewoner meldt, namelijk dat hij de bak niet mag 
weigeren. 

1. Mogen bewoners van Haarlem de DUO rolcontainer wel of niet weigeren? 
 
Dan met betrekking tot het leveren van de “Minimizer”. In het Raadsstuk wordt nergens melding 
gemaakt van de levering van een Minimizer door Spaarnelanden. Ook niet bij de besluitpunten. 

2. Klopt het dat er een Minimizer  bij de DUO rolcontainer wordt geleverd? 
3. Zo ja, wat zijn dan de kosten van deze Minimizer, aangezien deze kosten weer doorberekend 

worden in de afvalstofheffing en Haarlem al één van de hoogste woonlasten heeft van 
Nederland? 

4. Zo ja, wanneer heeft de Raad ingestemd met de levering van deze Minimizer.  
 
Dan enkele vragen, die samenhangen met de behandeling van het Raadsstuk, het Container 
Management Systeem(CMS) en de zogenaamde chip op de DUO rolcontainer. 
 
Aangezien de VVD de kosten van het CMS te hoog vindt en het nut van deze chip niet inziet, diende 
de VVD op 27 november 2014 een motie in die oproept om er zorg voor te dragen, dat 
Spaarnelanden niet overgaat tot de aanschaf van het Container Management Systeem en gebruik 
gaat maken van een goedkoper telsysteem op de nieuwe voertuigen (Dat slechts E 9.000,- kost).  
 



 
In deze Raadsvergadering stelt “Wethouder SIKKEMA: Ik ben best wel verbaasd over deze motie. U 
hebt als Raad ingestemd met het businessplan duurzaam afvalbeheer. In dat businessplan is een CMS 
opgenomen” (uit de notulen). 
 
De stelligheid waarmee wethouder Sikkema stelt, dat de Raad met het CMS heeft ingestemd is 
volgens de VVD ongepast als je naar de feiten kijkt. 
 
Tijdens de bespreking in de commissie Beheer van 20 februari 2014 heeft voormalig Wethouder 
Mulder duidelijk aangegeven niet met een chip te werken nog met een afvalmanagementsysteem te 
gaan werken: “In alle uit te rollen bakken zit een ‘chipnest’, maar de gemeente gebruikt dat niet. Er is 
immers niet gekozen voor het afvalmanagementsysteem.” (uit de notulen) 
 
Met deze harde toezegging gaat het stuk naar de Gemeenteraad toe.  
 

5. Is wethouder Sikkema het met de VVD eens, dat deze toezegging door voormalig wethouder 
Mulder is gedaan? 
 

Na uitstel van het Raadsstuk op 13 maart 2014 wordt het stuk uiteindelijk behandeld in de Raad van 
28 mei 2014. De heer Smith (OPH) stelt in deze Raadsvergadering de volgende vraag naar aanleiding 
van het Second Opinion rapport “Voorts vermeldt de second opinion op bladzijde 8: De businesscase 
geeft niet duidelijk aan of er voor restafval ook een containermanagementsysteem (CMS) wordt 
toegepast”. (uit de notulen) 
 
Wethouder Sikkema reageert hierop “CMS wordt zeker toegepast. Dat is het registratiesysteem om 
duurzaam afvalbeheer te monitoren. Zoals ik zei: we willen juist monitoren waartoe dit leidt. Dat 
moet dus doorgevoerd worden” (uit de notulen) 
 
De VVD stelt vast, dat er dus een toezegging is van voormalig wethouder Mulder om geen gebruik te 
maken het “chipnest” in de duobakken voor papier en plastic en dat wethouder Sikkema op de vraag 
of het CMS voor restafval wordt toegepast reageert, dat het CMS zeker wordt toegepast. 
 

6. Is de wethouder het met de VVD eens, dat het onzorgvuldig is dat de wethouder stelt dat de 
Gemeenteraad heeft ingestemd met een Container Management Systeem voor de DUO rol 
containers, aangezien de aanschaf van dit systeem niet in het Raadsbesluit wordt genoemd 
en er tevens een harde toezegging is van wethouder Mulder, dat er geen chips zouden 
worden gebruikt in de duobakken voor papier en plastic? 

 
Dan met betrekking tot de kosten, die samenhangen met het Container Management Systeem. Daar 
stelt de VVD vast dat de wethouder niet volledig is geweest met de informatie over de kosten. 
 
De VVD stelt in de eerder genoemde motie dat “Voor apparatuur op de huisvuilwagens en 
apparatuur om de gegevens te verwerken 75.000 euro is gereserveerd en dan nog zo’n 5 euro per 
container” Deze gegevens zijn eerder aan de VVD verstrekt door de behandeld ambtenaar op 20 
februari 2014. En waren dus toen al bekend bij de gemeente. 
 
De wethouder zegt in de Raad tegen de VVD “Daarnaast zijn de bedragen die u noemt met 
betrekking tot de aanschaf van CMS niet correct, die kloppen niet. Het bedraagt geen 275.000 euro, 
maar 75.000 euro aan eenmalige investering. Daarover heb ik vanmiddag nog met Spaarnelanden 
gebeld en dat blijkt het te zijn. Dus uw gegevens kloppen niet. Ik raad de motie dan ook af.” (Uit de 
notulen.) 



 
 
Naar aanleiding van dit antwoord doet de VVD wederom navraag over de kosten die samenhangen 
met het CMS. Op 2 december 2014 laat de betrokken ambtenaar weten dat “Antwoord:  
Voor aanschaf van de apparatuur op de auto en de software is een bedrag opgenomen van € 75.000,-
- Dit is het bedrag dat de wethouder noemde in de laatste Raadsvergadering.  
Voor de chip op de container is in de prijs van de container een bedrag opgenomen van € 5,-- per stuk. 
Er worden 30.000 containers geleverd. Dus € 150.000,-- Totaal bedrag in de raming voor het CMS 
systeem is € 225.000,--“ 
 

7. Is wethouder Sikkema het met de VVD eens, dat de gegevens over de aanschafkosten, die 
samenhingen met het CMS systeem al binnen de gemeente bekend waren op 20 februari 
2014 en dat zij zich op de hoogte had moeten stellen van deze gegevens? 

8. Is wethouder Sikkema het met de VVD eens, dat zij tijdens de behandeling onvolledige 
informatie aan de Raad heeft verschaft over de kosten, die samenhangen met de aanschaf 
van het CMS systeem? 

 
DE VVD stelt prijs op een zeer snelle beantwoording van bovengenoemde vragen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de VVD fractie, 
 
 
Jeroen Boer 
Raadslid VVD 
 


