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RAADSVOORSTEL 

 
Raadsvoorstel
 

Onderwerp:  wensen en bedenkingen t.a.v voorgenomen besluit van het 
college om de Dienstverleningsovereenkomst tussen HVC en de 
gemeente Bergen op te zeggen. 

 
 
Voorgesteld besluit 
 
Uw raad besluit: 

1. kennis te nemen van het evaluatierapport DVO; 
2. Kennis te nemen van de schriftelijke reactie van HVC; 
3. Het eventueel opstellen van een document van wensen en bedenkingen van de raad 

t.a.v. het voorgenomen besluit van het college de Dienstverleningsovereenkomst 
tussen gemeente Bergen en HVC op te zeggen; 

4. In afwachting van een eventueel opgesteld document genoemd onder beslispunt 3, 
de raad dit document laten vaststellen. 

 
 
Geheimhouding 
 

 Nee 

 Ja  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeenteraad : Bergen  
Raadsvergadering : 25 juni 2020 
Zaaknummer : BB20.00130 
Voorstelnummer : RAAD200045 
Commissie : Algemene raadscommissie 
Commissie : 4 juni 2020 
Soort agendering : Ter advisering 
Agendapunt :  
Team : Gemeentelijke Eigendommen  
Opsteller(s) : Vivienne Massee 
Telefoonnummer : 088 909 7120 
Bijlagen:  : 1. evaluatierapport DVO; 2. schriftelijke reactie 

van HVC; 
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RAADSVOORSTEL 

 
INLEIDING 
In de laatste week van maart heeft u een nieuwsbrief van het college ontvangen met 
betrekking tot de volgende onderwerpen: 

- Evaluatie van de dienstverleningsovereenkomst tussen HVC en de gemeente 
Bergen; 

- Een integraal traject om te komen tot besluitvorming over de toekomst van de 
inzameling, een grondstoffen-beleidsplan en de toekomstbestendige oplossingen 
voor onze milieustraten. 

Met betrekking tot het eerste punt is in die raadsnieuwsbrief onder andere aangegeven dat 

het college er voor gekozen heeft om op grond van de Gemeentewet u als raad in de 

gelegenheid te stellen uw wensen en bedenkingen kenbaar te laten maken over het 

voornemen tot opzeggen van de Dienstverleningsovereenkomst (hierna te noemen DVO).  

Het college geeft met dit raadsvoorstel inlichtingen over de op handen zijnde uitoefening van 
zijn bevoegdheid tot het besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen en vraagt u, uw 
wensen en bedenkingen kenbaar te maken. 
 
In dit raadsvoorstel leest u onder meer de achterliggende gedachten van dit besluit inclusief 
de onderbouwingen en leggen wij u een toekomstscenario voor. 
 
Korte achtergrond 
De gemeente Bergen heeft in 2012 de inzameling van het huishoudelijk afval via een 
Dienstverleningsovereenkomst bij HVC ondergebracht. Dit betekent dat HVC zorgt voor de 
afvalinzameling. HVC leegt alternerend de grijze en groene minicontainers bij de inwoners 
van de gemeente Bergen en beheert de drie milieustraten in de gemeente.  
Deze DVO is aangegaan voor een periode van 10 jaar en loopt af op 31 december 2021. De 
opzegtermijn bedraagt 1 jaar. 
 
Gemeentewet 
Het aangaan dan wel opzeggen van een dergelijke overeenkomst is een privaatrechtelijke 
handeling en valt, conform de Gemeentewet (art. 160, eerste lid onder e) onder de 
bevoegdheid van het college. Echter, bij het uitoefenen van deze bevoegdheid dient het 
college ook art. 169, vierde lid van de Gemeentewet in acht te nemen. Dit artikel geeft aan 
dat als uitoefening van die bevoegdheid ingrijpende gevolgen kan hebben voor de 
gemeente, het college de raad vooraf inlichtingen geeft over de uitoefening van die 
bevoegdheid. Een definitief besluit van het college wordt dan pas genomen nadat de raad in 
de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen aan het college kenbaar te maken. 
 
Gezien het feit dat de raad ook bij de totstandkoming van de DVO betrokken is geweest en 
het college van mening is dat art. 169, vierde lid van toepassing is, heeft het college op 17 
maart 2020 besloten zijn voornemen uit te spreken om de DVO op uiterlijk 31 december 
2020 op te zeggen onder voorbehoud van wensen en bedenkingen van de raad. Zoals ook 
verwoord in de nieuwsbrief. 
 
Het is noodzaak dat we er voor zorgen dat de opzegtermijn van 1 jaar gehaald wordt en 
daarmee de DVO vóór 31 december 2020 wordt opgezegd. Dit heeft onder meer te maken 
met: 

- Voorbereidingen t.a.v. het inzamelen van het afval door De BUCH; 
- Opstellen van een nieuw grondstoffenplan en de uitrol daarvan;  
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- Ontwikkelen en uitvoeren van een toekomstbestendige oplossing voor de drie 
verouderde milieustraten. 

Dit integrale traject wordt kort aangestipt bij punt 1.5 onder het kopje ‘Toelichting op het 

advies’. 

Daarom wordt de raad nu al voorgesteld in de commissievergadering van 7 mei 2020 zijn 

wensen en bedenkingen kenbaar te maken t.a.v. het voorgenomen besluit van het college. 

De raad kan dan op 28 mei 2020 besluiten om óf wensen en bedenkingen vast te stellen óf 

vast te stellen dat er geen wensen en bedenkingen zijn. Dit raadsbesluit wordt kenbaar 

gemaakt aan het college.  

In het geval dat er wensen en bedenkingen zijn die leiden tot het geven van extra inlichtingen 

aan de raad, worden deze opgepakt en daar waar nodig voorzien van een reactie via het 

college aan de raad. 

 

KEUZERUIMTE 
Zoals eerder gezegd is het college bevoegd privaatrechtelijke rechtshandelingen uit te 
voeren. De raad mag gevraagd en ongevraagd inlichtingen vragen aan het college en zijn 
wensen en bedenkingen kenbaar maken aan het college. Deze wensen en bedenken 
worden ter advisering voorgelegd aan het college en meegenomen in de afweging tot een 
juiste privaatrechtelijke rechtshandeling te besluiten. De raad heeft hierin een adviserende 
rol, geen beslissende rol. 
 
De raad kan adviseren de samenwerking met HVC voort te zetten dan wel een andere 
oplossing aan te gaan, bijvoorbeeld het opnieuw in de markt zetten van de afvalinzameling, 
anders dan het laten uitvoeren in eigen beheer. Beide opties verdienen echter niet de 
voorkeur van het college. 
 
 

TOELICHTING OP HET ADVIES  
 
1.1. Afvalinzameling vs. afvalverwerking 
Zoals aangegeven in de inleiding draagt HVC momenteel zorg voor de afvalinzameling in de 
gemeente Bergen op basis van de DVO. Er bestaat een verschil tussen afvalinzameling en 
afvalverwerking. 
 
De DVO voor afvalinzameling staat los van de ballotageovereenkomst voor de 
afvalverwerking van afval en gft tussen de gemeente en HVC. De ballotageovereenkomst 
maakt onderdeel uit van het aandeelhouderschap van de gemeente (via de 
gemeenschappelijke regeling VVI Alkmaar e.o.).  
De afvalinzameling is dus niet verplicht op basis van de ballotageovereenkomst. Immers, de 
gemeenten Uitgeest, Castricum en Heiloo hebben een soortgelijke ballotageovereenkomst 
en voeren de inzameling van het afval in eigen beheer uit. 
 
1.2. Evaluatierapport 
De raad is betrokken geweest bij de totstandkoming van de DVO. Conform het raadsbesluit 
van 15 december 2011 waren de belangrijkste doelstellingen van de samenwerking met 
HVC op het gebied van afvalinzameling als volgt door de raad bepaald: 

- Bedrijfseconomisch voordeel: tarief per aansluiting moet marktconform zijn. De 
tarieven waren weliswaar hoger dan de commerciële tarieven echter vond dit zijn 
oorzaak in het feit dat HVC middels de DVO ook de ontwikkeling en uitvoering van 
het beleid voor haar rekening zou nemen; 
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- Kwalitatief voordeel: Doel was dat HVC de gemeente zou helpen bij het verhogen 
van afvalscheiding en verminderen van restafval. Gemeente zou hierin regisseur zijn; 

- Financiële garantie van over te nemen personeel (2,8 Fte); 
- Transparantie kosten- en organisatiecultuur: De DVO biedt de waarborgen voor 

communicatie, registratie en analyse van de financiële afspraken en 
afvalbeheerprestaties en de organisatiestructuur waarborgt de taken, 
verantwoordelijkheden, risico’s en communicatie. 

 
Om te komen tot een gedegen afweging t.a.v. de voortzetting dan wel opzeggen van de DVO 
is het van belang de onder meer door de raad vastgestelde doelstellingen te evalueren 
alsmede de afspraken uit de DVO en te bepalen in welke mate deze doelstellingen en 
afspraken wel/niet zijn behaald en de reden daarvan. 
 

NB: Tot 31 december 2016 was de gemeente Bergen beheerder van de DVO. Nu de gemeente Bergen sinds 

2017 onderdeel is geworden van werkorganisatie De BUCH (hierna te noemen De BUCH), is De BUCH 

beheerder van de DVO geworden 

 
Om dit objectief te kunnen uitvoeren heeft het college van gemeente Bergen, zoals u ook 
heeft kunnen lezen in de nieuwsbrief, besloten de evaluatie uit te laten voeren door 
onafhankelijk onderzoeksbureau IPR Normag. Het college en werkorganisatie De BUCH 
(hierna te noemen De BUCH) hebben IPR Normag de volgende onderzoeksopdracht 
gegeven:  
 
Voer een onderzoek uit naar de consequenties van het aflopen van de huidige DVO 
Inzameling tussen gemeente Bergen en HVC en maak daarbij in elk geval de volgende 
zaken inzichtelijk:  
• Hoe ervaren de opdrachtgever en opdrachtnemer de huidige samenwerking?  
• Op welke manier verhouden de kosten zich tot de dienstverlening?  
• Welke mogelijkheden zijn er bij het aflopen van het huidige contract? 
 
Het volledige rapport van deze evaluatie heeft u eerder via de nieuwsbrief ontvangen maar is 
tevens voor het gemak ook bij dit raadsvoorstel als bijlage toegevoegd. De belangrijkste 
uitkomsten leest u hieronder. 
 
1.2.a. Samenvatting rapport 
Uit het evaluatierapport is gebleken welke doelstellingen gedeeltelijk wel/niet gehaald zijn:  

- Huidige tarieven zijn hoog t.o.v. de uitgevoerde zero-based kostenanalyse; 
- De gemaakte afspraken over beleid en innovatie hebben niet gewerkt. De opzet 

waarin HVC beleidsvoorstellen uitdenkt en voorstelt en gemeente Bergen deze 
bepaalt of vaststelt, hebben in de praktijk niet gewerkt. Zo is er geen nieuw 
afvalbeleid gemaakt na 2015, zijn voorstellen voor verbetering niet doorgevoerd en 
biedt de DVO geen structuur als beleidsvoorstellen niet worden aangenomen in de 
gemeenteraad; 

- Zoals afgesproken heeft het personeel een plaats binnen HVC gekregen; 
- De afspraken over de kosten- en organisatiestructuur werken niet optimaal, vanuit 

gemeente Bergen zijn vragen over de transparantie van kosten (zowel van de huidige 
kosten als bij wijzigingen van de dienstverlening) en blijkt de DVO geen 
overlegstructuur te bieden om gezamenlijk beleid te ontwikkelen; 

- In de DVO zijn geen concrete afspraken gemaakt over de kwaliteit van de 
dienstverlening zoals klanttevredenheid, aantal klachten en meldingen en de 
wijze/snelheid waarop deze afgehandeld moeten worden. 
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Het op afstand zetten van de afvalinzameling en deze uit te laten voeren door een 
professioneel HVC met als doel het ontzorgen van het ambtelijke apparaat, leek in 2011 een 
veelbelovende oplossing voor een gemeente van 30.000 inwoners. Met de ambtelijke fusie in 
2017 is er een nieuwe realiteit ontstaan. De BUCH beschikt voor gemeenten Uitgeest, 
Castricum en Heiloo over een goed uitgeruste beleids- en inzamelcapaciteit waarmee zij 
deze drie gemeenten snel kan bedienen als het gaat om afval. Er is sprake van korte lijntjes 
tussen werkvloer en bestuur waardoor er snel ingesprongen kan worden op de zeer snel 
veranderende wet- en regelgeving op zowel nationaal als lokaal niveau. Iets wat, ook gezien 
de evaluatie, binnen de samenwerking tussen gemeente Bergen en HVC niet optimaal is 
gebleken.  
 
Daarnaast is het mogelijk dat er binnen de UCH-gemeenten materiaal en personeel gedeeld 
kan worden om zo op piektijden en bij ziek en zeer, de afvalinzameling toch optimaal uit te 
kunnen voeren tegen zo laag mogelijk kosten. Deze samenwerking, tussen De BUCH en 
HVC, is door de bestaande DVO niet mogelijk. Dit kan dus geen financieel voordeel 
opleveren.  
Verder kunnen er snel communicatiemiddelen gedeeld worden en leren gemeenten van 
elkaars ervaringen en pijnpunten. Dit houdt uniformiteit en consistentie op een hoog niveau. 
 
In deze nieuwe constellatie is de HVC van een ontzorgende dienstverlener tot een 
spreekwoordelijke ‘vreemde eend in bijt’ verworden. Terwijl de beleidsvorming, sturing en 
controle binnen de UCH via korte lijntjes verloopt en er snel geschakeld kan worden, lopen 
deze processen met de HVC verhoudingsgewijs traag. Dit is onder meer gelegen in het feit 
dat: 

 de benodigde afstemming over een groot aantal schijven gaat;  

 de zeggenschap beperkt is omdat mensen en middelen in beheer zijn van een derde; 

 de Informatie is belegd bij meerdere partijen, onvoldoende transparant is en tot op 
heden qua privacy-veiligheid onvoldoende geborgd is. 

 
 
1.2.b. Vergelijking 
Als we de resultaten van afvalinzameling op zowel uitvoerings- als beleidsvlak, van zowel de 

gemeente Bergen als de UCH-gemeenten naast elkaar leggen en daarbij ook het 

evaluatierapport in ogenschouw nemen kunnen we het volgende concluderen (zie tabel op 

pagina 6): 
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Bergen - HVC Uitgeest, Castricum, Heiloo – De BUCH 

Veel schijven waardoor snelle 

besluitvorming lastig is 

De BUCH heeft korte lijnen met bestuur zodat er 

snel ingespeeld kan worden op ontwikkelingen 

Beperkte zeggenschap De BUCH heeft samen met het bestuur 

volledige zeggenschap 

Afhankelijk van materiaal en personeel van 

HVC 

De BUCH beschikt zelf over materieel en 

personeel. Dit vereenvoudigt het sturen, 

controleren, en het maken van beleid door de 

korte lijnen. Hierdoor kan er sneller geschakeld 

worden bij bijvoorbeeld ziekte en zeer of in 

piektijden. 

Informatieveiligheid niet op orde De BUCH heeft haar informatieveiligheid 

conform de wensen en rechten en plichten van 

de gemeente op orde 

Huidig grondstoffenplan (GSP) dateert van 

2015.  

De BUCH heeft al in 2019 nieuwe 

grondstoffenplannen voor andere gemeenten 

ontwikkeld. 

HVC heeft nog geen ervaring met variabele 

heffing.  

De BUCH start per 1 januari 2021 met variabele 

heffing voor UCH-gemeenten en is nu in de 

voorbereidende fase om tot invoering over te 

kunnen gaan. Hierdoor is expertise al ontwikkeld 

en kan voor de gemeente Bergen, indien 

gewenst, e.e.a. beleidsmatig worden 

overgenomen. 

 

Deze vergelijking maakt ons inziens inzichtelijk dat het onderbrengen van de afvalinzameling 

inclusief beleidsaspecten bij De BUCH voordelen heeft t.o.v. het onderbrengen van de 

afvalinzameling bij HVC. 

Dit geldt ook ten opzichte van het onderbrengen bij een andere partij dan HVC. Ook hier 

geldt dan dat bij het uitvoeren onder de BUCH-vlag, beleid, beheer, communicatie, middelen 

en besluitvorming een homogeen geheel vormen. Ze zijn niet versnipperd over meerdere 

organisaties belegd waardoor de efficiency optimaal is. 

 

1.3. Grondstoffenplan gemeente Bergen 
Met HVC is destijds afgesproken dat er, gedurende de looptijd van de DVO twee maal een 

nieuw beleidsplan ontwikkeld zou worden t.a.v. de afvalinzameling waarbij rekening 

gehouden zou worden met lokale en landelijke ontwikkelingen. In 2015 is er voor het laatst 

een nieuw beleidsplan vastgesteld door de raad. 

Nu het Rijk koers zet richting die circulaire economie in 2050 (0 kilo restafval) met een 

tussendoelstelling van 30 kilo restafval in 2025, is het van belang dat op zeer korte termijn 

een nieuw beleidsplan ontwikkeld wordt. Wanneer gemeenten namelijk onvoldoende 
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progressie boeken kunnen ze rekenen op een uitnodiging van de minister. Daarnaast wordt 

het verbranden van restafval ook zwaarder belast. 

Deze noodzaak was ook aanwezig in de andere drie gemeenten van De BUCH. Derhalve 

heeft De BUCH in het najaar van 2018 een start gemaakt met de ontwikkeling van nieuw 

beleid in de vier gemeenten. Dit heeft er toe geleid dat in medio 2019 de raden van Uitgeest, 

Castricum en Heiloo al nieuwe grondstoffenplannen hebben kunnen vaststellen. 

Voor de gemeente Bergen ligt dit dus anders en dient niet De BUCH maar HVC beleid te 

ontwikkelen. De BUCH en de gemeente Bergen zijn daarna aan zet om zorg te dragen voor 

de bestuurlijke besluitvormingstraject. 

 
1.3.a. Benchmark en ontwikkeling grondstoffenplan 
Elk jaar doen de vier gemeenten binnen De BUCH mee met de benchmark huishoudelijk 

afval. Hierin worden deelnemende gemeenten vergeleken met elkaar en wordt gekeken, in 

relatie tot die circulaire economie, hoe ver gemeenten zijn in het terugdringen van restafval 

en welke tools/beleidsmaatregelen hierbij het beste resultaat opleveren. Oftewel welke 

maatregelen worden toegepast om het restafval terug te dringen. 

 

Uit de benchmark van de afgelopen jaren is gebleken dat de BUCH-gemeenten allen nog 

meer dan 200 kilo restafval per inwoner per jaar hebben. Voor de gemeente Bergen is dit 

232 kilo. Om dit te reduceren naar 30 kilo in 2025 en daarmee de tussendoelstelling van het 

Rijk te halen, zijn forse maatregelen nodig. Uit diezelfde benchmark blijkt dat een combinatie 

van twee maatregelen het meest efficiënt zijn om het restafval structureel en blijven te 

verminderen. Dit betreft het uitrollen van een derde minicontainer aan huis voor plastic, 

metalen en drinkkartons (hierna te noemen pmd) in combinatie met invoering van een 

variabele heffing.  

 

De BUCH heeft deze combinatie van maatregelen in 2018 meegenomen in de 

beleidsontwikkeling voor de vier gemeenten. Voor de UCH-gemeenten betekende dit dat De 

BUCH zelf aan de slag is gegaan met verdere (financiële) uitwerking van deze combinatie 

van maatregelen. De drie raden hebben deze maatregelen vastgesteld in hun eigen 

grondstoffenplan.  

Voor de gemeenten Bergen heeft De BUCH deze opdracht, conform de DVO, uitgezet bij de 

HVC en HVC gevraagd een business-case te ontwikkelen t.a.v. die combinatie van 

maatregelen.  

 

Deze business-case met betrekking tot de variabele heffing heeft helaas zeer lang op zich 

laten wachten. Wij hebben pas medio januari 2020 de business case berekeningen 

ontvangen zoals wij die als gemeente wilden hebben. Dat betreuren wij ten zeerste, juist 

omdat we ook graag vanuit De BUCH, enige vorm van uniformiteit willen uitstralen als het 

gaat om de afvalinzameling en de vergroting van de service naar alle inwoners van de 

BUCH-gemeenten als het gaat om grondstoffen. Immers, gft en pmd wordt niet langer als 

afval gezien maar als grondstof. 
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1.3.b. Expertise binnen De BUCH 
Gezien het gestelde hiervoor is het van belang dat er op zeer korte termijn een 

grondstoffenplan klaar ligt waarmee De BUCH op zeer efficiënte wijze aan de slag kan om in 

zeer korte tijd het aantal kilo’s restafval in Bergen van 232 kilo per persoon te verlagen naar 

30 kilo per persoon in 2025. Dit is een enorme opgave en vergt een strakke planning en 

enkele weloverwogen maatregelen.  

 

Wij verwachten dat De BUCH, door de expertise die de werkorganisatie nu reeds in huis 

heeft door de uitrol van de diverse grondstoffenplannen binnen de UCH, vóór het einde van 

dit jaar een nieuw grondstoffenplan voor kan leggen aan de raad. Dit plan voldoet dan zowel 

aan de ambitie van het Rijk (0 kilo in 2050), alle wet- en regelgeving en is specifiek 

toegespitst op de gemeente Bergen (toerisme, kustgebied, uitgestrekte gemeente, maatwerk 

voor Egmond aan Zee, etc). Daarnaast sluit het plan ook aan bij de grondstoffenplannen van 

de UCH waardoor samenwerking mogelijk is en synergievoordelen ontstaan. 

 

1.4. HVC 
 

1.4.a. Reactie evaluatierapport 
Bij het opstellen van het evaluatierapport is niet alleen gesproken met diverse ambtenaren 

van De BUCH en de wethouder, maar is ook gesproken met diverse personen binnen HVC 

om zo tot een zo’n objectief mogelijk evaluatierapport te komen. Concepten van het rapport 

zijn over en weer gegaan en daar waar relevant zijn aanpassingen opgenomen. 

 

Nadat de definitieve versie was opgeleverd heeft HVC een schriftelijke reactie gegeven op 

het eindrapport. Wij zijn van mening dat deze schriftelijke reactie onlosmakelijk verbonden is 

met het rapport en hebben de brief daarom als bijlage bij dit voorstel gevoegd. Ons voorstel 

is kennis te nemen van deze reactie van HVC. 

 

1.4.b. Gesprek HVC 
Op 23 maart 2020 heeft een directieoverleg plaatsgevonden tussen het college van de 

gemeente Bergen en HVC. Tijdens dit overleg heeft de wethouder namens het college te 

kennen gegeven dat Bergen voornemens is de DVO na 31 december 2021 niet te 

continueren.  

 

Integraal traject 
Zoals in de nieuwsbrief, die u eind maart heeft ontvangen, is aangegeven, heeft het college 

op 17 maart niet alleen besloten onder voorbehoud van uw wensen en bedenkingen de DVO 

op te zeggen, maar heeft hij ook besloten voor een integraal traject waarin de volgende 

uitdagingen in samenhang worden opgepakt: 

 De toekomst van de inzameling in Bergen: dit betreft het eerder genoemde voornemen 

alsook het inzetten op inzameling door de BUCH na 31 december 2021 en de daartoe 

de BUCH te verzoeken een voorstel uit te werken. 

 De gemeente Bergen beschikt niet over een recent grondstoffenplan. Het huidige beleid 

biedt te weinig perspectief op een goede afvalscheiding, terwijl de Rijksoverheid 

restafval steeds zwaarder belast. Duurzaamheid betreft een speerpunt in het formatie-

akkoord Nieuw Vertrouwen 2019-2022. Met het opstellen van een nieuw 
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grondstoffenplan wil het college de omgang met waardevolle grondstoffen naar een 

nieuw plan tillen.  

 De drie milieustraten zijn zeer gedateerd en verlangen grote investeringen. Er dient een 

toekomstbestendige oplossing te komen 

Deze zaken kunnen simpelweg niet los gezien worden van elkaar. Het gezamenlijk 

oppakken van deze omvangrijke trajecten draagt bij aan de onderlinge borging. Alleen op 

deze wijze kunnen we een structurele bijdrage leveren aan het verminderen van het aantal 

kilo’s restafval per inwoner per jaar in de gemeente Bergen. Juist om op zeer korte termijn 

een nieuw Grondstoffenplan vast te kunnen stellen waarbij wij als uitgangspunt willen dat we 

de service op grondstoffen voor de inwoners verhogen, is het van belang dat ook de sterk 

verouderde milieustraten hierin meegenomen worden. 

 

U wordt actief meegenomen t.a.v. de ontwikkelingen omtrent deze drie trajecten. Daar waar 

nodig leggen wij u onderwerpen ter besluitvorming voor. 

 

1.5. Hoe nu verder? 
Met dit raadsvoorstel vragen wij u, met de gegeven informatie, het evaluatierapport en de 
reeds eerder verstuurde nieuwsbrief, op grond van artikel 169, vierde lid, tijdens de 
commissievergadering van 7 mei uw wensen en bedenkingen kenbaar te maken t.a.v. het 
voornemen van het college de DVO uiterlijk 31 december 2020 op te zeggen. 
 
Al naar gelang van de uitkomst van die commissievergadering op 7 mei, wordt een 
raadsbesluit voorbereid waarin de al dan niet gedane wensen en bedenkingen kunnen 
worden vastgesteld in uw vergadering van 28 mei 2020. 
 
Dit raadsbesluit, inclusief de wensen en bedenkingen, wordt kenbaar gemaakt aan het 
college. Het college betrekt dit besluit dan bij zijn definitieve besluit omtrent het opzeggen 
van de DVO. 
 
OVERWEGINGEN VAN HET COLLEGE  
- 
 
REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE  
Zoals eerder aangegeven hebben de gemeenten Uitgeest, Castricum en Heiloo medio 2019 
al nieuwe grondstoffenplannen vastgesteld. Het voorstel richting de raad is het plan voor de 
gemeente Bergen aan te laten sluiten bij die grondstoffenplannen waardoor samenwerking 
mogelijk is en waardoor efficiency in de uitvoering wordt bevorderd. Echter, het plan is ook 
specifiek toegespitst op de gemeente Bergen (toerisme, kustgebied, uitgestrekte gemeente, 
maatwerk voor Egmond aan Zee, etc). 
 

RISICO’S  
Nu, gedurende de Corona-crisis, zijn wij ons bewust van het feit dat niets lijkt wat het is en 
dat de toekomst veel onzekerheden omvat. Toch verwachten wij dat de expertise die De 
BUCH nu heeft t.a.v. de uitrol van de grondstoffenplannen in de UCH-gemeenten, in het 
voordeel werkt voor de gemeente Bergen. Kinderziektes zijn dan al ontdekt en opgepakt en 
daar waar nodig zijn aanpassingen doorgevoerd. E.e.a. leidt ons inziens tot een nog 
efficiëntere aanpak voor de gemeente Bergen. 
 

De BUCH legt in de loop van 2020 namens het college een voorstel aan u voor inzake een 
nieuw grondstoffenplan. Ondanks dat er en zeer zorgvuldig proces gevoerd wordt, kan het 
gebeuren dat De BUCH en de gemeente uiteindelijk niet tot een overeenstemming komen. In 
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dat geval moeten er voor de periode na 31 december 2021 nieuwe oplossingen verkend 
worden. Daarvoor rest dan ruim een jaar. Dit is overkomelijk. 
 

FINANCIËN  
De financiële consequenties en de daar bijbehorende begrotingswijziging van nieuw beleid 
wordt gelijktijdig met het ter besluitvorming aanbieden van een nieuw Grondstoffenplan aan 
u voorgelegd. 
 

COMMUNICATIE, PARTICIPATIE EN SAMENSPEL 
Inmiddels heeft het college al een persbericht uit laten gaan omtrent het voornemen de DVO 
op te zeggen. Zodra het college het definitieve besluit heeft genomen, gaat opnieuw een 
persbericht uit om onder meer de inwoners van de gemeente Bergen te informeren. Ook 
wordt berichtgeving op de website geplaatst. 
Bij de uitrol van het nieuwe grondstoffenplan wordt ook een gedegen communicatieplan 
opgesteld. Dit plan heeft als doel inwoners te informeren, te stimuleren en te betrekken. Een 
dergelijk communicatieplan wordt momenteel ook gebruikt bij de uitrol van de planning in de 
UCH-gemeenten.  
 
UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE  
Zoals eerder aangegeven krijgt u de gelegenheid om in de commissievergadering van 7 mei 
2020 uw wensen en bedenkingen kenbaar te maken. 
Al naar gelang van de uitkomst van die commissievergadering op 7 mei, bereiden wij een 
raadsbesluit voor waarin de al dan niet de gedane wensen en bedenkingen kunnen worden 
vastgesteld in uw vergadering van 28 mei 2020. 
 
 
BIJLAGEN 

- Evaluatierapport IPR Normag; 
- Schriftelijke reactie HVC. 
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