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Kosten efficiëntie in te voeren beleid

Inleiding
Naar aanleiding van de commissieavond van 10 maart 2020 heeft de gemeente ons de vraag
gesteld of het voor Heemstede financieel voordelen heeft om te wachten op de uitkomst van de
beleidskeuzes die in Haarlemmermeer voorliggen en nadien daarbij aan te sluiten.
Voordat deze vraag kan worden beantwoord is het zinvol om te beseffen dat in algemene zin
Heemstede verschilt van Haarlemmermeer. Heemstede heeft een andere stedelijkheidsklasse met
meer hoogbouw en minder dorpskernen. Het huidige beleid kent een andere opbouw en
uitgangspunten, de voorzieningen zijn niet gelijk en het niveau van service verschilt. Hiermee
verschilt de vertrek situatie. Haarlemmermeer maakt haar keuzes vanuit haar huidige situatie. Als
Heemstede dezelfde keuzes zou maken, levert dit niet automatisch dezelfde resultaten op (VANG
doelstelling) en ook de benodigde investeringen om tot een zelfde aanpak te komen zullen anders
zijn opgebouwd dan voor gemeente Haarlemmermeer.
Alle Meerlanden gemeenten zetten in op bronscheiding. Hoogbouw (verzamelcontainers) en
laagbouw (minicontainers en verzamelcontainers) worden bediend met bronscheiding. Vanuit de
wens van de Meerlanden gemeenten om meer te uniformeren, zijn in 2019 uniforme tarieven
afgesproken. Deze overeengekomen uniforme tarieven zijn gebaseerd op de kostprijs. In deze
kostprijs zit het schaalvoordeel dat Meerlanden behaalt doordat zij voor acht gemeenten (ruim
324.000 inwoners in totaal) soortgelijke dienstverlening uitvoert. Dit betekent dat alle gemeenten,
voor dezelfde dienst, hetzelfde basisbedrag betalen. De kosten voor het inzamelen (legen) van een
minicontainer of ondergrondse container zijn in elke gemeente dus in beginsel gelijk (alleen de
containerdichtheid in wijken is van invloed op de ledigingsprijs). Dit verandert voor Heemstede niet
als gevolg van het afvalbeleid en kent weinig tot geen aanvullende schaalvoordelen wanneer
gemeenten hetzelfde beleid zouden voeren.
Vanuit de wens tot meer uniformiteit, zet Meerlanden sinds 2019 ook in op de uniformering van
inzamelmiddelen over haar verzorgingsgebied. Dit betekent dat minicontainers (één container voor
één fractie), maar ook ondergrondse containers, in alle Meerlanden gemeenten straks hetzelfde zijn.
Dit zorgt voor efficiëntie voordelen en inkoopvoordeel. Dit uniforme beleid is al ingezet bij
Meerlanden en op basis daarvan zijn verschillende aanbestedingstrajecten uitgezet. Bij de
investeringen die de gemeente straks gaat doen als gevolg van haar nieuwe afvalbeleidsplan,
profiteert zij al van het schaalvoordeel van Meerlanden. De praktische invulling van het beleid en/ of
het eventuele aansluiten bij het beleid van Haarlemmermeer, heeft daar nog maar zeer beperkt tot
geen aanvullend effect op.
Tot slot heeft het afvalbeleid logistiek weinig gevolgen. Meerlanden gebruikt verschillende
inzamelvoertuigen om minicontainers en verzamelcontainers te legen. Als de wagens vol zijn gaan
die naar dezelfde overslaglocatie. Of papier bij de ene gemeente uit een ondergrondse container
komt en bij de andere gemeente uit een minicontainer, heeft voor het verdere logistieke proces
weinig gevolgen. We verwachten een nihil logistiek schaalvoordeel als Heemstede dezelfde
praktische invulling van haar afvalbeleid zou kiezen als de gemeente Haarlemmermeer.
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