
 
 
 

                                                                                   
 
Motie 
Hoe Houden we Afvalverwerking Betaalbaar 
 
De gemeenteraad voor begroting in vergadering bijeen op 5 en 8 november 2018 
 
Constaterende dat: 

• De woonlasten voor inwoners van Haarlem in 2019 met 10% gaan stijgen. 

• Deze stijging vooral valt toe te schrijven aan een sterke verhoging van de afvalstoffenheffing. 

• Deze heffing in 2018 reeds 6% (éénpershuish) tot 28% (meerpershuish) boven het gemiddelde in 
Nederland ligt (bron COELO). 

• In de missie, visie en ambities van Spaarnelanden woonlasten op dit moment geen expliciete 
overweging vormen (Jaarverslag 2017). 

• Ook voor de Raad van Commissarissen kosten en woonlasten geen punt van overweging lijken te 
vormen (Jaarverslag 2017). 

• Spaarnelanden bezig is zijn strategie te actualiseren (Jaarverlag 2017). 
 
 

Overwegende dat: 

• De afvalstoffenheffing een substantieel deel van de woonlasten uitmaakt. 

• Het onwenselijk is, en onnodig lijkt, dat de afvalstoffenheffing in Haarlem sterk afwijkt van wat in 
Nederland gebruikelijk is. 

• De gemeente Haarlem als aandeelhouder (hoog dividend) en opdrachtgever (lage kosten) 
principieel tegengestelde belangen heeft. 

• Deze dubbelrol een normale commerciële verhouding tot Spaarnelanden in de weg staat. 

• Spaarnelanden door de gemeente gebruikt lijkt te worden voor het vervullen van beleidsambities 
die zich niet zonder meer laten verenigen met kostprijsleiderschap, zoals het leveren van social 
return en het bereiken van 100% circulair hergebruik van afvalstromen. 

• Niet uit te sluiten valt dat de beperkte schaalgrootte van Spaarnelanden mede een reden vormt 
voor de relatief hoge kosten. 
 
 

Draagt het College op om: 

• Te waarborgen dat in de nieuwe strategie van Spaarnelanden het beperken en middels 
benchmarking marktconform maken van de relevante bedrijfskosten en daarmee van de 
afvalstoffenheffing een nadrukkelijke doelstelling wordt. 

• Dat er een concreet plan komt om deze strategie te implementeren. 

• Zeker te stellen dat deze nieuwe strategie en implementatieplan ruim vóór de Kadernota 2019 
met de Raad besproken wordt. 
 
 

En gaat over tot de orde van de dag. 
 


