
VERWORPEN MET 9 STEMMEN VOOR EN 12 STEMMEN TEGEN
Voor stemden de fracties van VVD, CDA, D66 (muv het lid Duinker)

Tegen stemden de fracties van HBB, GL, PvdA en het lid Duinker
IH

CDA Heemstede: afvalscheiding, motie van afkeuring.
De gemeenteraad van Heemstede bijeen in vergadering op 25 juni 2020

Overwegende dat:

Afvalscheiding voor inwoners belangrijk is om een bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving en aan een circulaire 
economie, terwijl afvalscheiding ook als speerpunt door dit college is benoemd. In 2019 en 2020 zijn er doorlopend klachten van 
inwoners over volle containers waardoor het gescheiden afval niet kan worden afgeleverd. Bovendien ontstaan rondom de 
containers onhygiënische situaties met zwerfafval. De overlast en klachten staan los van de corona-tijd. 

doelstellingen
De gemeente Heemstede maakt afvalscheiding mogelijk door uitvoeringsafspraken met Meerlanden voor het legen van de 
ondergrondse containers (PMD (plastic), papier, karton en glas) en met AEB voor de nascheiding van het restafval.
Het gaat bij Meerlanden om een geprognotiseerd aantal ledigingen per jaar dat door Meerlanden naar boven of naar beneden kan 
worden aangepast, afhankelijk van de behoefte.
Het gaat bij AEB om de streefpercentages in het restafval van: 50% kunststof en drinkkartons, 70% metalen, en 50% papier en 
karton.1 

resultaten
In 2019 heeft Meerlanden de doelstelling voor het aantal keren legen van de brengparkjes niet gehaald.2

AEB haalt vanaf 2018 de kaderafspraken om het restafval te scheiden niet. De streefpercentages zijn niet terug te vinden in de 
kwartaalrapportage. Het percentage dat wordt gerecycled bedraagt in kilo’s circa 7%.3

informatievoorziening
De wethouder heeft de raad niet geïnformeerd dat Meerlanden en AEB de doelstellingen niet halen en heeft geen cijfers verstrekt 
waaruit de prestaties hadden kunnen worden afgeleid. 
De wethouder heeft op schriftelijke en mondelinge vragen geen informatie gedeeld over de prestaties van Meerlanden en AEB. 

De wethouder is vanaf 2018 bekend met de tegenvallende prestaties. De gemeente betaalt met ingang van 2018 minimaal 75% 
teveel aan AEB voor afvalscheiding die in de praktijk niet plaatsvindt.4

In de keuzematrix van Meerlanden met inzamelvarianten voor Heemstede is waarschijnlijk gerekend met een nascheidingsresultaat 
van 2% in plaats van marktconforme percentages zoals ook in het contract met AEB zijn vermeld, zonder dat dit verschil is 
benoemd. Besluitvorming over de inzamelvarianten is mede op basis van deze matrix niet mogelijk.

geen verbetering
De wethouder heeft op vragen geantwoord dat zij niet bereid is om voor 2020 en volgende jaren structureel hogere doelstellingen 
af te spreken met Meerlanden dan in 2019 waardoor de overlast voor inwoners voortduurt.
De wethouder onderzoekt geen alternatief voor AEB terwijl het contract tot december 2020 kan worden opgezegd, en AEB geen 
concrete verbeteringen toezegt met marktconforme resultaatsverplichtingen. 

1 Gebleken na inzage 11/6/20 contract AEB (juni 2016 – januari 2023)
2 Gebleken na inzage 25/5/20 in rapportage Meerlanden
3 Gebleken na inzage 18/6/20 kwartaal rapportage AEB (januari, februari, maart 2020)
4 Gebleken na inzage 18/6/20 brieven Meerlanden aan AEB d.d. 14 mrt 2019 en 13 mei 2020



Het ontbreken van verbetering is cruciaal omdat de implementatie van een mogelijk ander afvalinzamelingssysteem in Heemstede 
een aantal jaren duurt en in elke variant sprake blijft van een deel restafval en de brengparkjes voor papier,  glas en PMD blijven 
gehandhaafd.

De gemeenteraad spreekt uit: 

-dat de uitvoering van het beleid, controle en de informatievoorziening door de wethouder met betrekking tot afvalscheiding in 
Heemstede over een langere periode niet leidt tot de afgesproken doelstellingen;
-en keurt daarmee het beleid van de wethouder af.

En gaat over tot de orde van de dag. 
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