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Portefeuillehouder : A.H.A. Grummel  
Openbaarheid : Actief openbaar  
 
 
 
ONDERWERP 
Beantwoording schriftelijke vragen Milieustraat 
 
 
Inleiding 
Door HBB zijn op 13 september vragen gesteld over de toetsing van het 
aannamebeleid op de milieustraat. Naar aanleiding van de vragen wordt 
Meerlanden gevraagd meer zorgvuldigheid te betrachten bij de registratie van 
gebracht afval bij de milieustraat. De vragen en antwoorden zijn hieronder 
opgenomen.  
 
Door HBB zijn de volgende vragen gesteld: 
‘’Gelet op mijn ervaring kan de conclusie worden getrokken dat derden zich 
valselijk voor mij hebben uitgegeven dan wel dat door het personeel van 
Meerlanden een foutieve registratie is uitgevoerd. Dat impliceert dat individuele 
inwoners van Heemstede benadeeld worden en dat Meerlanden inkomsten derft 
omdat er niet voor grofvuil wordt afgerekend.’’ 
 
Vraag 
1- Kan het college zich vinden in de conclusie dat als bovenstaande constatering 
gemeengoed is Meerlanden (en indirect de gemeentelijke belastingbetaler) 
hierdoor financieel gedupeerd wordt? 
2- Als mede-eigenaar van Meerlanden heeft de gemeente Heemstede een 
verantwoordelijkheid voor een goede financiële bedrijfsvoering. Kan het college 
onderzoeken in hoeverre bovenstaande constatering gemeengoed is? 
3- Kan het college zorgdragen dat fraude of een verkeerde registratie de inname 
bij de Milieustraat zoveel mogelijk kan worden voorkomen. 
 
Antwoord 
Procedure: Nieuwe bewoners melden zich bij een eerste bezoek aan de 
Milieustraat met een poststuk en een legitimatiebewijs, waarbij de naam wordt 
gekoppeld aan het adres. De volgende keren is het voldoende om een 
legitimatiebewijs te laten zien. Bij binnenkomst bij de Milieustraat kan worden 
gevraagd naar postcode en huisnummer. Dit wordt door medewerkers van 
Meerlanden genoteerd.  
 
1. Uit onze navraag blijkt niet dat dit gemeengoed is. Uit de registratie blijkt dat het 
overschrijden van de jaarlijkse (gratis) hoeveelheid grof afval zeer beperkt 
voorkomt. Het registreren blijft mensenwerk waarbij fouten niet worden uitgesloten. 
Bij Meerlanden zijn geen meldingen bekend van inwoners over foutieve registraties 
of financiële nadelen naar aanleiding van foutieve registratie. Wij geven het signaal 
door en attenderen Meerlanden erop om  zorgvuldig te registreren. Inwoners van 
Heemstede kunnen per jaar 3 m3 grof restafval kosteloos inleveren bij de 
Milieustraat. Dit is exclusief o.a. papier / karton, plastic en grof tuinafval. Dit mag 
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onbeperkt en kosteloos worden ingeleverd. Registratie van het aanbieden van grof 
vuil vindt plaats bij de poort van de Milieustraat.  
 
2. De registratie van Meerlanden geeft aan dat het weinig voorkomt dat inwoners 
hun jaarlijkse aantallen m3 grof afval overschrijden. Bij Meerlanden zijn geen 
meldingen van inwoners over foutieve registraties. Werknemers van Meerlanden 
zijn bekend met de bestaande procedure en voeren deze zo nauwkeurig mogelijk 
uit. 
 
3. Deze situatie lijkt een uitzondering. We stellen voor in deze gevallen samen met 
de persoon in kwestie bij Meerlanden de (mogelijk foutieve) gegevens op te vragen 
om zo te achterhalen wat er mogelijk mis is gegaan. Dit kan ons inzicht geven in 
het ontstaan van de fout en geeft ons de mogelijkheid dit in de toekomst te 
voorkomen.         
 


