
SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE 
Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden. 
 

INDIENING  

 

Steller vragen: 

 

CDA / D66 

Datum: 

 

17-02-2020 

Onderwerp: 

 

Jaarverslag Meerlanden 2018 

Wijze van beantwoording: Schriftelijk 

Graag beantwoorden vóór:  

Omdat:  

VRAAG 
1. Het betreft de volgende zaken welke het CDA in het jaarverslag zou willen zien: 

Jaarverslag 2018 De Meerlanden Holding N.V. 

Toezegging: Het college zegt toe de vraag aan kengetallen (o.a. over de verschillende fracties) 

in het jaarverslag van de Meerlanden Holding N.V. door te geven aan de Meerlanden. 

- Kosten, baten analyse van de  milieuwinst van de inzameling van verschillende fracties afval  

- Verwerkingskosten o.a. plastic / papier voor Heemstede en wat levert dat op (zonder 

bijdrage afvalfonds etc.) 

- Export plastics buiten Europa door Meerlanden/ Midwaste, (note: als Meerlanden/ MIdwaste 

geen gesloten keten kan garanderen dan vindt de CDA dat een Motie waard als dat kan. -> 

Samenvatting CDA van het huidige antwoord; met Europese partners samenwerking, maar 

wat daarna gebeurt is onbekend en/ of wat er met hetgeen dat niet gerecycled kan worden 

gebeurd).  

 

2. D66 heeft geconstateerd dat onze omzet is toegenomen maar onze EBITA gedaald. Zij 

vraagt een verklaring hoe dit kan.  

Hier hebben wij zelf nog geen verklaring voor kunnen bedenken. 

Toezegging: Het college zegt toe de technische vraag van D66 over de netto-omzet vs. de 

EBITA resultaten schriftelijk te beantwoorden.  

Vragen 

- Omzet gestegen maar EBITA is gedaald, hoe kan dat? 

 

Beantwoording door Meerlanden: 

  

ANTWOORD  
1. Wij oordelen dat de gevraagde aanvullende informatie niet binnen de context van ons 

jaarverslag past, maar stellen dergelijke informatie via andere kanalen aan de gemeenten 

beschikbaar. Gemeentespecifieke informatie over de verwerkingskosten van de afvalstromen 

(zonder bijdrage Afvalfonds) nemen wij op in de gemeentelijke kwartaal- en jaarrapportages. 

Wat de milieuwinst van de inzameling van de verschillende fracties afval betreft, zijn er 

verschillende methoden en kengetallen beschikbaar. De landelijke benchmark, waaraan wij 

jaarlijks deelnemen, geeft de gemiddelde CO2-besparing op basis van kengetallen van het 

iwaste model van de Universiteit van Utrecht. Wij delen de resultaten van de benchmark met 

onze gemeenten. Voor de afzet van plastics werkt de huidige regieorganisatie Midwaste alleen 



met Europese partners samen, voornamelijk in Nederland, Duitsland en België. Vanaf dit jaar 

wijzigt het ketenregiemodel en zullen de ingezamelde plastics worden gesorteerd en vermarkt 

door een publiek-private samenwerking tussen RKN (Regie Kunststoffen Nederland, 

opgericht door de publieke partijen Midwaste en HVC) en Afvalfonds. In de nieuwe situatie 

zullen deze partijen zorg dragen voor de informatieverstrekking over wat er met plastic 

gebeurt. 

 

2. Daar zijn de volgende redenen voor te geven: 

A. De verwerkingskosten van de ingezamelde afval- en grondstoffen zijn met € 2.231K 

gestegen . Aangezien een groot deel van deze ingezamelde afval- en grondstoffen op 

nacalculatiebasis -dus zonder winstopslag – wordt afgerekend met gemeenten, stijgen zowel 

de omzet en de verwerkingskosten met een gelijk bedrag, zonder dat de ebita stijgt. Dit 

verklaart 47% van de omzetstijging  (deze stijging van de verwerkingskosten is te vinden op 

p.98 van het jaarverslag) 

B. De toename van de omzet en ebita binnen Meerlanden is in de geconsolideerde winst-en-

verliesrekening niet zichtbaar geworden als gevolg van eenmalige kosten door het 

faillissement van een extern textielsorteercentrum en de opstartkosten van het nieuwe sorteer- 

en demonteercentrum voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten van 

Meerlanden. 

 

Portefeuillehouder:   Sjaak Struijf 

Datum:    17 februari 2020 


