
    
 

 
behandeld door: H.R. Schipper 

 1 / 2

 

   

 
Gemeente Bergen 
t.a.v. College van Burgemeester en Wethouders 
Postbus 175 
1860 AD BERGEN 

 

  

 

datum : 19 april 2011 
onderwerp : Aanbieding DVO afvalbeheer en 

verwerking in de gemeente 
Bergen. 

uw kenmerk :  
uw brief van :  

ons kenmerk :  
bijlage(n) : 7 

   

 
 
 
Geacht College, 
 
Het is mij een genoegen u de dienstverleningsovereenkomst 2011 tot en met 2021 aan te mogen bieden, 
betreffende het afvalbeheer en de verwerking in de gemeente Bergen.  
 
De tarieven, welke u in de dienstverleningsovereenkomst aantreft, zijn conform het met uw ambtenaren 
afgestemde pakket van producten en het gewenste niveau van service per product. Naast de 
dienstverleningsovereenkomst treft u een aantal bijlagen aan, welke qua vorm en inhoud, in concept 
reeds tussen partijen zijn afgestemd. De ontbrekende bijlagen zullen in onderling overleg nog vastgesteld 
of aangeleverd worden. 
 
De dienstverleningsovereenkomst vormt de basis voor een langdurige samenwerking tussen de 
gemeente Bergen en HVC. Daarbij is het mogelijk in onderling overleg het niveau van service aan te 
passen of beleidsmatige veranderingen door te voeren.  
 
HVC is een afvalnutsbedrijf van en voor overheden. Zij zoekt in de uitvoering van haar taken naar een 
optimale mix tussen de hoogst mogelijke milieubetrokkenheid en het optimale serviceniveau tegen de 
laagst mogelijke kosten. HVC voert graag met alle stakeholders een open dialoog over haar activiteiten. 
Publieke zeggenschap is een van de kernwaarden waarmee HVC zich onderscheidt van de particuliere 
markt. Als aandeelhouder hebben gemeenten zeggenschap over HVC en haar inspanningen voor een 
duurzame en efficiënte verwerking van het afval. Om ook voor komende generaties een schone en 
leefbare omgeving te garanderen is duurzame ontwikkeling een vereiste. Realisatie hiervan vraagt om 
visie, bundeling van krachten (participatie van zoveel mogelijk gemeenten), lange termijn planning en 
investeringen. 
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In de uitvoering van de afvalbeheerstaken staat voor HVC het principe van ketenregie centraal. Dit 
betekent dat de inspanningen zich uitstrekken van preventie tot en met het (terug) leveren van energie uit 
de uiteindelijk verwerkte afvalstromen. Het resultaat is een productenpakket van HVC dat zich toespitst 
op het regisseren van monostromen, maximaliseren van hergebruik en recycling op een zo hoog mogelijk 
niveau. De dan resterende stromen worden ingezet om met het hoogst mogelijke rendement omgezet te 
worden in energie. 
 
Ik vertrouw erop u een passende aanbieding te hebben gedaan. Graag verneem ik van u of u besluit 
samen met HVC de toekomst in te gaan als partners in duurzaam afval- en energiebeheer. 
 
 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
N. Mensing 
Directeur HVCinzameling  
 
 
 
 
 
Bijlagen: 
 

1 Dienstverleningsovereenkomst (DVO) 
2 DVO - Bijlage A  Afvalbeheerstaken 
3 DVO - Bijlage B  Verwerkingstaken 
4 DVO - Bijlage F  Koopovereenkomst (uitsluitend de waardering van de activa) 
5 DVO - Bijlage G  Gemiddelde afvalhoeveelheid per Wha 
6 DVO - Bijlage K  Gebruiksovereenkomst ABS 
7 DVO - Bijlage L  Tarievenoverzicht Producten 
 

 
 
 
 
 


