
 

 Kenmerk: 2021/329513 1/2 

 

Raadsinformatiebrief 

 

Onderwerp  

Verrekening kosten nascheiding afvalenergiebedrijf (AEB) 

Nummer 2021/329513 Datum college 12 juli 2021 

Portefeuillehouder Rog, M.R.J. 

Programma/beleidsveld 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit 

Afdeling BBOR 

Auteur D. Starreveld 

Telefoonnummer 023-5114187 

Email dstarreveld@haarlem.nl 

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

Bijlagen Geen  

Haarlem betaalt contractueel 4 euro per ton voor de inzet van de scheidingsinstallatie (SI) van het AEB voor 

het nascheiden van plastic verpakkingen, blik en drinkpakken (PBD) uit het restafval. Omdat de SI niet het 

verwachte recyclepercentage (inspanningsverplichting) haalt heeft Haarlem samen met de andere 

gemeenten die gebruik maken van de SI van AEB aangegeven bij AEB niet akkoord te gaan met de huidige 

verrekening van de bijkomende kosten (SI-toeslag). 

Na een lang en intensief gezamenlijk onderhandelingsproces heeft AEB het volgende voorstel gedaan: 

1. AEB verlaagt de SI-toeslag van EUR 4,00 met terugwerkende kracht voor de periode 1 januari 2018 t/m 
31 december 2020 naar EUR 3,60 per ton,  

2. Vanaf het jaar 2021 geldt dat indien het recyclepercentage in enig jaar lager is dan 6,0% van het 
inputgewicht, de Opdrachtgever over dat jaar een korting ontvangt van EUR 0,60 per ton, 

3. Deze aanpassingen gelden voor de looptijd van het huidige contract tussen AEB en de betreffende 
gemeenten, zijnde tot en met 2022.  

Voor Haarlem betekent dit een teruggave van circa 42.000 euro voor de jaren 2018, 2019 en 2020 

gezamenlijk. Indien AEB in 2021 en 2022 met het recyclepercentage onder de 6% blijft betekent dit een 

teruggave van circa 43.000 euro (2 jaar gezamenlijk). AEB heeft aangegeven zich fors in te spannen voor het 

verbeteren van de prestaties van de SI en daarmee het recyclepercentage.  Het huidige bruto 

nascheidingsresultaat is momenteel gemiddeld 8,2 % (eerste 5 maanden 2021). Voor Haarlem betekent dit 

een bijdrage van circa 4 %-punt netto scheidingsresultaat.  

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris,                                             de burgemeester, 
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Ter verduidelijking: 

Het bruto nascheidingspercentage wordt berekend op de totale hoeveelheid restafval (bij AEB aangeboden). 

Het netto scheidingspercentage wordt berekend op de totale hoeveelheid huishoudelijk afval dat ter 

inzameling wordt aangeboden. Dat is dus inclusief de bron gescheiden fracties. 

Het netto percentage is hierdoor dus altijd lager dan het bruto percentage.  

 


