
 

              
 

 
     

     Schriftelijke vragen m.b.t. chips in rolemmers 
 
 
 
18 september 2021 
 
Onderwerp: chips in rolemmers 
 
Geacht college, 
 
Het inzetten van digitale instrumenten door de gemeente of door partijen waarmee de gemeente 
samenwerkt, of door wie ze taken laat uitvoeren, is een onderbelicht onderwerp. De 
Haarlemmermeerse VVD heeft hiervoor eerder aandacht gevraagd door middel van het organiseren 
van een raadssessie hierover. Uit die sessie op 26 augustus 2021 bleek dat de urgentie om over de 
inzet van digitale instrumenten goed geïnformeerd te worden door de meerderheid van de raad 
wordt gevoeld. Juist om als raadslid de politieke (waarde) afweging te maken; of de inzet ervan 
wenselijk, doelmatig is en  welke risico’s erbij komen kijken. Tijdens de genoemde sessie was de 
meerderheid van de raad het ook eens met de Haarlemmermeerse VVD dat het raamwerk van het 
Rathenau Instituut een handige wijze is om inzet van digitale instrumenten te bespreken. 
(https://www.rathenau.nl/nl/kennisgedreven-democratie/raad-weten-met-digitalisering) 
 

Nu lezen wij in de brief aan inwoners m.b.t. de invoering van het nieuwe plan voor het ophalen van 
huisvuil dat er chips in de rolemmers worden geplaatst. Er wordt gekozen voor de inzet van digitale 
instrumenten. De inzet van dit digitale instrument zorgt voor onrust onder inwoners. 
 
In het raadsvoorstel Aanpassing Aanpak van Afval- naar Grondstofinzameling (VANG) 2020 
2020.0000853 dd 21 april 2020 staat: “De rolemmers voor restafval worden voorzien van een chip. 
Dit in verband met een betere koppeling tussen adres, rolemmers en administratie om belasting te 
kunnen innen en in verband met rolemmerbeheer door Meerlanden. Door rolemmers te voorzien 
van een chip wordt het gebruik van niet geregistreerde rolemmers tegengegaan. Hierbij nemen wij 
vanzelfsprekend de privacywetgeving in acht.” Ten tijde van het debat dd 21 mei 2020 bleek dat er 
hierover niet meer informatie beschikbaar was. 
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Naar aanleiding hiervan heeft de Haarlemmermeerse VVD de volgende vragen: 

 
 

1. Hoe wordt gewaarborgd dat de gegevens vanuit deze chips veilig worden verzameld en niet 
misbruikt kunnen worden? 

2. Is het college bereid de raad alsnog, zo spoedig mogelijk, te informeren over de inzet van dit 
digitale instrument en over de mogelijke inzet van andere digitale instrumenten, door de 
Meerlanden en daarbij het denkraam van het Rathenau Instituut te hanteren? Zo ja, 
wanneer kunnen wij dat verwachten? Zo nee, waarom niet? 

 
In de brief aan inwoners wordt uitgelegd wat de Meerlanden doet met de informatie, maar niet 
met welk doel.  
 
3. Met welk doel weegt de Meerlanden de rolemmers en houdt zij bij hoe vaak de rolemmers 

aan de weg staan? 
4. Is het college bereid de inwoners van aanvullende informatie te voorzien om zo de ontstane 

onrust weg te nemen?  
 
 
Beryl van Straten 
(fractievoorzitter Haarlemmermeerse VVD) 

 
 


