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Geachte leden van de gemeenteraad, geacht college van B&W,  

 
U heeft een raadsvoorstel ontvangen over de organisatie die in de toekomst het afval gaat inzamelen. 
Graag grijpen wij deze gelegenheid aan om u onze reactie te geven op het voorstel.  
We hebben te maken met een bijzondere situatie: De BUCH werkorganisatie en HVC doen een 
aanbieding. Vervolgens toetst de BUCH werkorganisatie de aanbiedingen en stelt het voor om voor om 
voor de BUCH werkorganisatie te kiezen.  
 
Graag stippen wij in deze brief de onderdelen aan waarin wij onderscheidend zijn. Wij hebben goed 
naar u geluisterd tijdens de bijeenkomst voor de zomer en hebben daar zo goed mogelijk op 
geprobeerd in te spelen. In onze DVO-aanbieding in de bijlage, kunt u dit uitgebreid nalezen. 
 

Innovatie en duurzaamheid 

Wij hebben het afgelopen jaar laten zien dat ons er alles aan gelegen is om de gemeente Bergen te 

helpen bij de verdere verduurzaming. Zo hebben wij voorgesteld om de maatregelen uit uw 

‘Beleidsplan van afval naar grondstof 2022-2030’ (hierna te noemen Grondstoffenplan) sneller uit te 

voeren dan gepland. In ons voorstel gaan we nog een stapje verder en geven we aan dat ook het 

recycle-tarief een jaar eerder ingevoerd kan worden. Daardoor maken we de gemeente Bergen samen 

duurzamer én houden we de kosten beheersbaar. Een versnelling hierin betekent ook dat uw 

gemeente en uw inwoners eerder profiteren van de voordelen die dit oplevert. Wij zijn er goed op 

voorbereid, het is uiteraard aan u om het tempo te bepalen.  

 

Hieronder een korte samenvatting van de kernelementen van onze DVO-aanbieding: 

 

- Met HVC als uw duurzaam energie- en grondstoffenbedrijf kunt u rekenen op een duurzame 

ketenpartner met een missie, namelijk een (nog) verdere verduurzaming van de gemeente 

Bergen bereiken. 

- Verduurzaming wagenpark: vanaf 2023 voeren wij onze dienstverlening in de gemeente 

Bergen volledig elektrisch uit, met zowel zijladers als achterladers.  
- We hebben een onderscheidende communicatie-aanpak: grootschalige 

communicatiecampagnes en een vernieuwde app met terugkoppeling op het eigen 
aanbiedgedrag en waar binnenkort ook containers mee geopend kunnen worden. 

- HVC anticipeert nu al op wat nodig is ná de invoering van recycle-tarief: preventie en 

communicatie/afvalcoaching op maat, aan de hand van het afvalscheidingsgedrag (binnen de 

normen van de AVG). Hiervoor hebben we een geavanceerde app op de markt gebracht die in 

januari 2022 in Bergen wordt geïntroduceerd en die nu in gemeente Noordoostpolder wordt 

gebruikt.  
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- Grote innovatiekracht door onze schaalgrootte met inzamelactiviteiten in 27 gemeenten. Iedere 
gemeente profiteert van het lerend vermogen; succesvolle innovaties worden snel ingezet 
zonder dat onze gemeenten hiervoor zelf moeten investeren. Een voorbeeld hiervan is het 
ombemensd afvalbrengstation, waarbij inwoners buiten de reguliere openingstijden in de 
avonden en het weekend de belangrijkste stromen kunnen brengen. 

- In 2022 hebben wij in 5 gemeenten recycle-tarief ingevoerd. Mogelijk komen hier nog 2 
gemeenten bij. 

- Vertrouwde mensen blijven het werk uitvoeren en met de collega’s van de BUCH wordt er goed 
samengewerkt waardoor het oplossen van meer integrale problematiek zoals dumpingen of 
tijdelijke omleidingen bij wegreconstructies goed geborgd is.   

 
Juridisch 
In het advies wordt het gunnen aan HVC onnodig geproblematiseerd. De problematiek die AVR schetst 
is niet waar, de gemeente Bergen loopt hier geen risico. Graag verwijzen we naar de brief die de 
gemeente Bergen heeft ontvangen over dit onderwerp, zie bijlage. 
 
Vergelijkbaarheid aanbiedingen 

Voor een goede vergelijking van de tarieven is het belangrijk om te melden dat de aangeboden 

dienstverlening aan inwoners bij HVC en de BUCH niet gelijk is. Binnen de kaders van het vastgestelde 

Grondstoffenplan is er namelijk ruimte voor invulling in de uitvoering. De belangrijkste verschillen 

lichten wij eruit: 

 

 We scharen ons volledig achter de duurzaamheidsambities van Bergen en met HVC bereikt u 

sneller uw doelstellingen. Wij kunnen gelijk na het verhogen van de service op plastic, blik en 

drinkpakken(PBD), verder met het invoeren van de prijsprikkel, wat maakt dat u snel naar 

minder restafval en meer herbruikbare grondstoffen gaat.   

 De duurzaamheid van de dienstverlening zelf door middel van elektrisch rijden. Het geschetste 

vergelijk over de ketenemissie gaat niet op. HVC maakt gebruik van 100% duurzame energie 

waarmee de ketenemissie van de elektrische inzameltrucks uitkomt op 0 gr/km! Daar komt bij 

dat een elektrische auto stil is en geen uitlaat heeft waar fijnstof en stikstofdioxines uitkomen.  

 Inwoners van wie de bak aan huis kapot is, krijgen momenteel van ons een nieuwe bak voor de 

deur afgeleverd. De oude wordt door ons meegenomen. Bij het serviceniveau van de BUCH 

moeten sommige inwoners de bak meenemen naar een gemeentewerf waar ze een nieuwe 

krijgen en die weer mee naar huis moeten nemen. 

 Een ander verschil betreft de inzamelvoertuigen. Wij werken met zijladers èn achterladers, 

daardoor hoeft er geen openbare ruimte of parkeerruimte te worden opgeofferd voor 

aanbiedplaatsen en wordt het afval bovendien voor de deur opgehaald. De werkzaamheden 

om aanbiedplaatsen te realiseren, kosten de gemeente Bergen uiteraard ook geld. 

 In het advies wordt er onterecht vanuit gegaan dat de verwerkingskosten en -opbrengsten voor 

de gemeente Bergen onafhankelijk zijn van de uitvoerende partij. Wij kunnen gunstigere 

tarieven bieden, wanneer wij in de gehele keten actief zijn. Dus wanneer wij inzameling, 

transport en verwerking voor de gemeente Bergen uitvoeren en de keten zo optimaal mogelijk 

inrichten. In de financiële vergelijking tussen onze aanbieding en die van de BUCH is dit 

verschil niet meegenomen. 

 Het prijsverschil dat wordt geschetst zou optreden in het derde jaar (en als je de voordelen 

optelt pas in het vierde jaar) en zou daarmee in lijn komen van de UCH gemeenten. In onze 

optiek worden de verschillen veroorzaakt door overal inzameling middels zijladers in te voeren 

als dat al mogelijk en wenselijk (veiligheid) is. Los daarvan is bij HVC de prijs hard en 

contractueel vastgelegd. In de BUCH organisatie zal dit meegaan in het begrotingsproces van 

de gehele organisatie.  

 

Uiteraard kunnen wij ook het huidige serviceniveau in de gemeente Bergen verlagen waardoor onze 

jaarlijkse kosten dalen en vergelijkbaar zijn met die van de BUCH. Kortom, de service aan inwoners 
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van beide organisaties is niet gelijk. Wij kunnen vergelijkbare tarieven aanbieden als we de service 

gelijk trekken! 

 

Conclusie 

Waarom zouden wij onze goede samenwerking overboord gooien als het goed gaat: Mijn collega’s 

werken al jarenlang met veel plezier in Bergen en kennen alle dorpen en de mensen op hun duimpje, 

inwoners zijn tevreden, we maken snel stappen richting meer duurzaamheid en de wijk hoeft niet op de 

schop om aanbiedplaatsen te maken. Bovendien zou dit een beweging zijn die haaks staat op de 

landelijke trend waarbij steeds meer gemeenten de dienstverlening vanwege alle risico’s onderbrengen 

bij overheidsgedomineerde en gespecialiseerde organisaties.  
 
Met onze aanbieding kunnen wij het hoge serviceniveau voortzetten dat uw inwoners van ons gewend 
zijn, desgewenst is een aanpassing van de service nu of later uiteraard mogelijk.  
 

Ik hoop met deze brief een bijdrage te leveren aan een belangrijke keuze die u moet maken. Weet dat 

mijn collega’s en ik heel graag de dienstverlening voortzetten. Uiteraard ben ik zeer bereid vragen over 

deze brief te beantwoorden of de brief toe te lichten. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 
 

Gertjan de Waard, mede namens de collega’s in de inzameling 

 

directeur Inzameling  

HVC 

 


