
Antwoorden technische vragen afval

De borging van het proces en de objectiviteit
Vragen:

 Is de aanbesteding van 10 jaar niet te lang, in verband met snelle ontwikkelingen op 
bijvoorbeeld het onderwerp circulariteit?

 Is het schrijven van een objectief gunningsadvies wel mogelijk?
 zijn er van te voren gunningscriteria bepaald (PvE)?
 Waarom maar twee aanbesteders gevraagd?
 Is het wel een objectief advies (De BUCH adviseert De BUCH)? Kunnen we niet een 

onafhankelijke partij naar de objectiviteit van het advies laten kijken?
 Waar is het programma van Eisen?

 Is het rondstoffenplan leidend als het PvE?
 Vergelijken we appels met appels?

Antwoord:
De dienstverlening van afvalinzameling is in beginsel aanbestedingsplichtig. Beide aanbieders maken 
gebruik van een uitzondering op deze aanbestedingsplicht. De BUCH is een eigen 
uitvoeringsorganisatie. De gemeente Bergen mag haar dienstverlening altijd inbesteden bij haar 
eigen uitvoeringsorganisatie. HVC maakt gebruik van een andere uitzonderingsclausule op de 
aanbestedingsverplichting, te weten het uitsluitend alleenrecht. Dit is in de wetgeving aan 
voorwaarden gebonden.

In de meeste gevallen verloopt het besluitvormingsproces getrapt. Als eerste wordt de vraag 
beantwoord of de dienstverlening wordt ondergebracht bij de eigen organisatie en pas indien die 
vraag ontkennend is beantwoord, bekijkt men de mogelijkheden bij externe partijen, al dan niet met 
een (uitzondering op een) Europese aanbesteding. Dit proces is in Bergen niet gevolgd. Toen in 2020 
het voorstel werd voorgelegd om de DVO op te zeggen en de afvalinzameling in de toekomst te 
beleggen bij de BUCH werd tijdens de behandeling voorgesteld om:

1. Eerst de vraag van het ‘wat’ te beantwoorden (vaststellen grondstoffenplan, mei 2021);
2. Daarna te bekijken welke partij hier het beste bij aansluit (oktober 2021).

Het effect hiervan is inderdaad dat de eigen uitvoeringsorganisatie wordt vergeleken met een 
externe partij. Een traject dat gebaseerd is op een uitzondering op het aanbestedingsrecht verloopt 
meestal anders dan een pure aanbesteding. Dit is hier ook het geval; het uitgangspunt voor de 
aanbieding van beide partijen is het grondstoffenplan. Er is geen Programma van Eisen (PvE) bepaald 
en er zijn geen gunningscriteria vooraf vastgesteld. Er zijn wel in gezamenlijkheid uitgangspunten 
vastgesteld:

- Aantallen containers;
- Effecten op de tonnages;
- Prijspeil 2021.

Beide aanbiedingen kennen wel de nodige investeringen. Daarom is in beginsel gekozen voor een 
periode van 10 jaar.



Uitvoering
Vragen:
 Zijladen: is er rekening gehouden met eenrichtingsverkeer?
 Zijn elektrische voertuigen meegenomen in de aanvraag?
 Op welk termijn gaat De BUCH over op elektrische voertuigen, en wat gaat dat kosten?
 Zijn de milieustraten meegenomen in de aanvraag?
 Gaan we een gebruiksvriendelijke applicatie aanbieden (klantgericht en nakomen van AGV wet- 

en regelgeving)?

Antwoord:
Er is nog geen sprake van een uitgewerkt uitvoeringsplan op detailniveau. Voor de aanbieding is  
gerekend met gemiddelden. Voor de aanwijzing van de clusterplaatsen wordt een leidraad 
opgesteld, waarbij de onderwerpen parkeren, openbaar groen en verkeersveiligheid elk worden 
opgenomen.

De BUCH heeft haar aanbod gedaan op basis van HVO 100 voertuigen. Hiermee wordt er ruim 90% 
uitstoot bespaard ten opzichte van de huidige situatie. Op basis van de huidige marktsituatie raadt 
de BUCH een volledige overgang naar elektrische voertuigen in deze fase nog niet aan. Ook de 
netwerkbeheerder Liander heeft momenteel nog geen capaciteit om de infrastructuur te 
garanderen. De ervaringen van de eerste gebruikers laten een hoger percentage uitval van de 
elektrische voertuigen zien dan de HVO-100 voertuigen. Zodra de inzetbaarheid van de voertuigen 
verbetert, wordt een nieuwe afweging gemaakt.  Per voertuig moet op jaarbasis worden uitgegaan 
van ca. € 40K- €50K aan extra kosten. 

HVC heeft haar aanbod gedaan op basis van elektrische voertuigen.  In het HVC aanbod wordt er 
100% CO2 neutraal gereden. 

Voor de toekomst van de milieustraten geldt de gezamenlijke afspraak dat deze separaat worden 
behandeld in een notitie over het circulair ambachtscentrum. In de aanbieding zit een tijdelijke 
continuering van de huidige dienstverlening. Een duurzame invulling voor de langere termijn en de 
bijbehorende investeringen die voor de gekozen oplossing nodig zijn worden in die notitie 
meegenomen.

De BUCH ontwikkelt momenteel samen met Innovim een nieuwe versie van de afvalapp. Deze komt 
in 2022 in gebruik. Uitgangspunt is de app zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Innovim 
ontwikkelt voor meerdere partijen, waardoor de BUCH kan meeprofiteren van de ervaring in andere 
gemeenten. Om de informatie voor de inwoners zo toegankelijk mogelijk te maken wordt er onder 
meer gekeken naar een connectie met fixi (de app voor klachten in de openbare ruimte) en een 
connectie met de gemeentelijke belastingen (voor inzicht in het aantal aanbiedingen van de 
rolcontainer of afvalpas). Hiermee zorgen we voor eenheid voor inwoners en is alle afval 
gerelateerde informatie via 1 app te vinden. Uitgangspunt is en blijft dat alle informatie AVG proof is.

Kosten, risico’s en kwetsbaarheid Buch
 Kan de BUCH ook niet ‘gewoon’ factureren aan zichzelf?
 De EUR 575.000,00 per jaar vanaf het derde jaar is een fixed prijs bij HVC, maar wat zijn de 

mogelijke extra kosten bij De BUCH (kunnen ongelimiteerd zijn)?
 Hoeveel van het onderdeel ‘management en organisatie’ is er gereserveerd bij de BUCH (dit 

staat nu volledig bij HVC)?
 Is het aantrekken van specialisten wel haalbaar, als we voor De BUCH kiezen?



 Waarom is er gekozen voor 10 jaar? Hoeveel fte’s moeten we aannemen, en wat heeft dat voor 
consequenties voor de 10 jaar?

 Positie BUCH werk organisatie: wat zijn de consequenties van ‘ontwikkelingen’ (stel dat de BUCH 
mislukt) voor het besluit om zelf het afvalbeleid uit te voeren?
o BUCH zijn ambtenaren, HVC heeft ander cao (toekomstperspectief, risico’s voor personeel en 

het uiteindelijke proces).
 Is de keten wat HVC op dit moment heeft niet goedkoper en duurzamer dan de keten van De 

BUCH?

 Wordt het verwerken van het afval duurder als we kiezen voor de inzameling van de BUCH? Zo 

ja, wat zijn de cijfers?

 We zijn geen grotere gemeente, waarom kiezen we voor eigen inzameling, terwijl de trend is om 

het uit te besteden aan een gespecialiseerde partij?

Antwoord:
Kosten en afrekening
De BUCH is een eigen uitvoeringsorganisatie die werkt met overheveling van budgetten. Hiervoor 

ontvangt u binnenkort een voorstel. De individuele gemeenten binnen de BUCH werken enkel met 

facturen voor externe organisaties.

Fixed price is in geen van beide gevallen volledig ‘fixed’, maar afhankelijk van de daadwerkelijke 

aantallen, huisaansluitingen en tonnages en de tarieven van de verwerking. Als de inwoners beter 

scheiden dan verwacht, dan zal het resultaat gunstiger worden. Als de inwoners minder goed 

scheiden, lopen de kosten voor restafval op en is er sprake van een tegenvaller. Ook een verandering 

in het beleid wordt door beide partijen doorberekend in de tarieven. Een verschil is dat HVC de 

stijging van de kosten als gevolg van de loonstijging begrenzen op de CPI (en hiermee mogelijk een 

verlies nemen). De BUCH is gehouden aan de ambtenaren CAO en zal de daadwerkelijke 

kostenstijging voor de lonen doorberekenen.

Beide partijen gebruiken in hun bedrijfsvoering niet altijd dezelfde termen, maar beide partijen 

rekenen een deel van de management en aansturingskosten als overhead door in hun aanbieding. 

Specialisme en continuïteit
Binnen de BUCH werkorganisatie werken juist erg veel disciplines samen aan de verbetering van 

duurzaamheid. Zo werkt de afvalinzameldienst binnen de BUCH momenteel al samen met 

specialisten op het gebied van onderwijs, duurzaamheid, wijkbeheer, zwerfafval, beheer openbare 

ruimte, handhaving, vergunningverlening, communicatie en techneuten.  Specialistische 

dienstverlening die de BUCH niet zelf in huis heeft (zoals bijvoorbeeld de inning van de 

afvalstoffenheffing (Cocensus), of het beheerpakket (Innovim) wordt ingekocht en ingericht samen 

met partners in de markt.

Het aannemen van nieuwe mensen is een afweging die samenhangt met de afspraken die HVC en de 

BUCH samen maken over de toekomst, indien de BUCH de dienstverlening overneemt. Een deel van 

deze afspraken betreft inzamelmiddelen en personeel die momenteel voor de gemeente Bergen 

werken. Daar zijn nog momenteel nog geen eindafspraken over gemaakt. Er zijn wel een aantal 

afspraken opgenomen in de DVO maar die geven beide partijen nog ruimte tot overleg. 

Een vergelijkbare afweging wordt ook gemaakt indien de BUCH onverhoopt op een moment in de 

toekomst zou ophouden te bestaan. De dienstverlening kan op een dergelijk moment met of zonder 

over te nemen personeel aan marktpartijen worden aangeboden.



ketenvoordelen

Het voordeel van eigen verwerking en het bezitten van meerdere stappen in de keten is dat de 

inzameling kan aansluiten bij de wensen, kaders en richtlijnen in de verwerking, en andersom voor 

de verwerker dat de tonnages gegarandeerd zijn. Dit kan mogelijk tot synergie leiden en financieel 

voordeel.  In deze aanbieding is dit niet herleidbaar.

De kosten van de afvalstromen staan in deze aanbieding niet ter discussie. (de aanbieding gaat over 

de inzameling). Voor een aantal stromen is een lange termijn afspraak gemaakt.

Restafval en GFT blijven bij HVC in de vorm van een deelneming, waarbij het tarief voor alle 

aandeelhouders wordt vastgesteld. PBD kent ook een landelijk tarief dat wordt vastgesteld door 

Nedvang. Oud papier en karton en textiel volgen grotendeels de ontwikkelingen in de wereldmarkt.

De milieustraatstromen liggen niet vast, en hierin kunnen veranderingen optreden. Dit wordt nader 

bekeken in de notitie over het circulaire ambachtscentrum.

Zelf doen of uitbesteden

We spreken over de ‘eigen uitvoeringsorganisatie’ maar dit is echter niet hetzelfde als ‘een eigen 

inzameldienst’ zoals bijvoorbeeld de Roteb in Rotterdam. De BUCH is een GR van diverse gemeenten 

die gezamenlijk hun krachten hebben gebundeld in een professionele inzamelorganisatie. Hiervan 

zagen we er de laatste jaren veel meer ontstaan, zoals bijvoorbeeld de Waardlanden (Gorinchem en 

omgeving), RWM (Sittard en omgeving) en de BAR (Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk). In 

de branche spreken we ook bij deze partijen over een overheidsgedomineerde inzamelorganisatie, 

net zoals bij bijvoorbeeld de grotere partijen HVC en Omrin.

Afvalstoffenheffing
 Is de keuze voor een hoger vast deel in  de afvalstoffenheffing bij de BUCH niet een nadeel voor 

de burger?
 Is het mogelijk om ook bij de BUCH te werken met een kleiner deel vast tarief, 85% ipv 90%, 

zodat er meer een incentive is voor inwoners om beter te gaan scheiden?
 Wat wordt straks de afvalstoffenheffing voor de burgers?

De hoogte van de afvalstoffenheffing voor de toekomst staat nog niet vast. Ook staat de verdeling 
tussen vast en variabel nog niet vast. Het vaststellen van de tarieven is een beslissingsbevoegdheid 
van de raad en deze heeft hier dus een laatste stem in. De raad mag in het uiterst geval zelfs 
besluiten tot een lager dekkingspercentage voor de afvalstoffenheffing.

 Een groter vast deel gecombineerd met een lager variabel tarief zorgt voor minder risico, 
maar betekent dat inwoners minder kunnen besparen; 

 Een hoger tarief per bak kan een betere prikkel zijn om het gedrag aan te passen, maar 
levert mogelijk ook een hoger (financieel) risico. 

In Nederland zien we tarieven die tussen de €5,- en €20,- per lediging van een 240 liter restafval 
container liggen. 

HVC
 Als we HVC vragen om het bedrag van de BUCH aan te houden, wat gaat de HVC dan opgeven 

qua service?
Deze vraag is uitgezet bij HVC
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