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: Uitnodiging werkbezoek SUEZ, Sortiva en afvalbrengstation

Geachte Raads- en Commissieleden,

De gemeente Bergen streeft ernaar een duurzame gemeente te zijn. Door zorgvuldig met afval om te
gaan, kan een aanzienlijke bijdrage worden geleverd aan het verwezenlijken van deze
duurzaamheidsambitie.
De inwoners van de gemeente Bergen produceren nu 230 kilogram restafval per persoon per jaar. De
landelijke ambitie is om slechts 30 kilo restafval per persoon per jaar in 2025 te produceren. Afval
bestaat tegenwoordig uit grondstoffen. Er is een trendbreuk noodzakelijk om meer grondstoffen aan
huis in te zamelen, aangezien optimalisatie van het huidige inzamelsysteem niet voldoende effectief is
gebleken.
Wij willen u graag betrekken bij het proces om te komen tot een nieuw grondstoffenbeleid voor uw
gemeente. Door persoonlijk kennis te nemen van de mogelijkheden van afvalscheiding aan huis en op
de afvalbrengstations bent u straks goed in staat om een afgewogen besluit te nemen over het
grondstoffenplan 2019-2025.
Er zijn drie werkbezoeken georganiseerd in BUCH-verband. U kunt tijdens deze bezoeken van
gedachten wisselen over de afvalinzameling met Raads- en Commissieleden van de andere
gemeenten. Ook is er een raadsinformatieavond gepland.
Graag nodigen wij u uit voor de volgende gelegenheden:
1. Dinsdag 16 oktober kunt u deelnemen aan een werkbezoek aan plastic, metaal en
drankenkartons PMD verwerker SUEZ Rotterdam. Daar wordt een rondleiding gegeven over
de installatie die het PMD afval sorteert in herbruikbare fracties. Waardeloos afval wordt
verwerkt tot waardevolle, nieuwe grondstoffen die weer gebruikt kunnen worden voor de
productie van bijvoorbeeld pennen of kleding.
We vertrekken om 15.30 met een touringcar en zijn terug rond 20.30 uur. Voor vervoer en
soep met broodjes wordt gezorgd.

2. Zaterdag 3 november vindt er een rondleiding plaats op het afvalbrengstation in Beverwijk.
Dit moderne afvalbrengstation wordt beheerd door HVC. Het is een modulair systeem wat als
voorbeeld kan dienen om de stations binnen de BUCH te moderniseren.

Uitnodiging

Het belang van grof afval scheiden en hergebruik van producten wordt toegelicht. Daarnaast
wordt er alvast ingegaan op de mogelijke scenario’s voor modernisering van de
afvalbrengstations binnen de BUCH gemeenten.
U wordt om 10.30 verwacht op het BUKO Bedrijvenpark nr. 1. Het programma is rond 12.00
uur afgelopen.

3. Vrijdag 16 november is er een bezoek aan de nascheidingsinstallatie van Sortiva in
Alkmaar. De kernactiviteiten van Sortiva bestaan uit het sorteren, recyclen, ver- en bewerken,
overslaan en composteren van afvalstromen. Het afval uit de (ondergrondse) containers
afkomstig van de hoogbouw binnen de BUCH gaat naar de nascheidingsinstallatie van
Sortiva. Door dit werkbezoek wordt het verschil tussen scheiden aan de bron (oftewel aan
huis) en nascheiden door de nascheidingsinstallatie goed inzichtelijk voor u.
Na de rondleiding en de presentatie, kunt u ook deelnemen aan een rondleiding bij de
afvalenergiecentrale van HVC.
U wordt om 15.30 uur verwacht bij Sortiva (Boekelerdijk 13). Aansluitend is de rondleiding bij
HVC en het programma is rond 18.30 uur afgelopen.
Donderdag 15 november vindt er een raadsinformatieavond over afval en het Grondstoffenbeleid
van de gemeente Bergen plaats. Deze avond dient ter voorbereiding op het daadwerkelijke
beleidsstuk. Er heeft dus nog geen besluitvorming plaatsgevonden in het college. De stukken ontvangt
u via de griffie.

U kunt zich voor één of meerdere werkbezoeken aanmelden via de griffie t/m 5 oktober. Dan graag
aangeven of u zich aanmeldt voor:
- Dinsdag 16 oktober SUEZ Rotterdam (per touringcar);
- Zaterdag 3 november Afvalbrengstation Beverwijk (eigen vervoer);
- Vrijdag 16 november Sortiva nascheidingsinstallatie Alkmaar (eigen vervoer).

Wij hopen op uw aanwezigheid.

Met vriendelijke groet,
J. Houtenbos, wethouder
H. Lange en T. Meijer, beleidsadviseurs

