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Onderwerp Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Afval en Grondstoffen  

Aanleiding Aangaan nieuw DVO 2019 – 2024 

Portefeuillehouder Annelies van der Have 

 
Hierbij ontvangt u een Collegebericht over het aangaan van een nieuwe 
Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Afval en Grondstoffen met Meerlanden voor een 
periode van 2019 tot en met 2024. 
 
AANLEIDING 
Op dinsdag 25 juni 2019 is door het College van B&W van Heemstede positief ingestemd 
met het voorstel de inzameling van huishoudelijk afval en de reiniging van de openbare 
ruimte te gunnen aan Meerlanden voor een periode van 6 jaar; met een optie tot verlenging 
met 6 jaar (C-stuk).  
 
Begin juli zal wethouder Annelies van der Have namens het College de nieuwe 
Dienstverleningsovereenkomst ondertekenen, samen met de wethouders van de andere 
Meerlanden-gemeenten.  
 
DUUR DVO 
Door het DVO aan te gaan voor een (bepaalde) periode van 6 jaar met mogelijkheid tot 
verlenging met 6 jaar is er sprake van flexibiliteit. Na het verstrijken van de periode van 6 
jaar wordt de DVO steeds voortgezet voor aansluitende perioden van zes jaar. Uiterlijk in het 
vierde kwartaal van elk vijfde jaar kan de gemeente aangeven gebruik te maken van zijn 
recht tot beëindiging van de DVO. 
 
De Meerlanden Holding N.V. is als verbonden partij de aangewezen partij om de inzameling 
van afval in de gemeente Heemstede te verzorgen. Het DVO omvat de algemene 
bepalingen met betrekking tot alle werkzaamheden die Meerlanden voor de gemeente 
uitvoert. Bestaand beleid en toekomstig beleid zijn hierin geïntegreerd. 
 
Al geruime tijd is er onderzoek verricht om te komen tot meer transparantie en gelijkheid en 
daarmee onderlinge vergelijkbaarheid (uniformiteit) in de tariefstelling tussen de 
Meerlanden-gemeenten door Meerlanden. Dit heeft geleid tot uniforme tarieven voor 
afvalinzameling, vastgelegd in de nieuwe dienstverleningsovereenkomst (DVO).  
 
MEERLANDEN 
Meerlanden is een verzelfstandigd en overheidsgedomineerd bedrijf, dat zorgdraagt voor de 
afvalinzameling en het afvalbeheer in de deelnemende gemeenten: Aalsmeer, Bloemendaal, 
Diemen, Haarlemmermeer (inclusief Haarlemmerliede en Spaarnwoude), Heemstede, 
Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout. De gemeente is op twee wijzen verbonden met hun 
overheids-NV: zowel als mede-eigenaar via het aandeelhouderschap, als in de rol van 
opdrachtgever. Meerlanden als uitvoerings- en kennisorganisatie en de gemeente – en de 
gemeenten onderling - werken nauw samen aan het bewerkstelligen van onze ambities en 
maatschappelijke doelen, zoals duurzaam afval- en grondstoffenbeheer. 
 
DUURZAAMHEID 
Samen met Meerlanden werken we aan onze duurzame doelstelling waaronder de opgave 
vanuit VANG om ons aantal kilo’s restafval te verminderen. Ook Meerlanden heeft 
duurzaamheid als een van de kernwaarden beschreven in het Strategiedocument Meerlanden 
2016 – 2020. Meerlanden heeft een visie ‘samen sneller circulair’ en een Toekomstvisie op de 
duurzame openbare ruimte 2016 – 2025. Deze beide documenten sluiten goed aan bij de 
gemeentelijke visie op duurzaamheid. 


