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Bestemd voor: Het college stuurt deze raadsinformatiebrief ter kennisname naar de Raad. 

Bijlagen Geen  

Haarlem en Zandvoort hebben in de afgelopen maanden deelgenomen in een samenwerkingsverband van 

gemeenten met een AEB-contract voor verwerking restafval aan een verkenning over de toekomstige 

verwerking van huishoudelijk restafval. Hierbij zijn diverse strategische opties, zoals aanbesteden bij een 

marktpartij of inbesteden bij een overheid gedomineerde organisatie in algemene zin met elkaar vergeleken. 

Hierover is de raad middels de RIB “Nieuw contract huishoudelijk restafval” (2020/1097507) destijds 

geïnformeerd. Met onderliggende annotatie wordt u geïnformeerd over de te volgen inkoopprocedure en de 

wijze waarop de raad hierin wordt betrokken. De volgende stappen worden doorlopen: 

A. Onderzoek strategische opties (kwartaal 3, 2021) 

Haarlem en Zandvoort maken samen een specifieke afweging tussen de overgebleven strategische opties. 

Als hierbij een voorkeur naar voren komt voor een overheid gedomineerde organisatie dan wordt ook een 

afweging gemaakt tussen de hiervoor in aanmerking komende partijen 

B. Besluitvorming keuze strategische optie (kwartaal 4, 2021) 

B&W stelt een collegebesluit vast waarin de intentie wordt weergegeven het nieuwe verwerkingscontract 

restafval onder te willen brengen overeenkomstig het advies uit het onderzoek. Dit besluit wordt ter 

bespreking aangeboden aan de commissie Beheer 

Afhankelijk van de gekozen strategische optie volgt vervolgstap 1 of 2: 

1. Besluitvorming bij inbesteding (kwartaal 1 en 2, 2022)  

Bespreking in Commissie Beheer (en Raad) op basis waarvan een raadsbesluit wordt genomen voor de 

deelname (aandeelhouderschap in een overheid gedomineerde organisatie), 

2. Besluitvorming bij aanbesteding (kwartaal 1 en 2, 2022) 

Er wordt een Europese Aanbesteding doorlopen. De Commissie Beheer zal worden geïnformeerd over de 

uitkomst hiervan. 
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Het college van burgemeester en wethouders, 
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