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Agenda

• Trend in het afvalbeheer
• Kaders afvalbeheer
• Nulmeting
• Afvalbeleidsplan 
• Overdracht afvalbeheer
• Planning en vervolg

Presentator
Presentatienotities
Doel presentatie: De raadsleden informeren over de inhoud, achtergronden en uitgangspunten van het afvalbeleidsplan en de overdracht van het afvalbeheer. 



Trend
Ontwikkeling in het huishoudelijk afvalbeheer

2008: Besluit tot overdracht aan HVC
2009: Nulmeting
2010: Toekomstige situatie afvalbeheer
2010: Afvalbeleidsplan
2011: Overdracht afvalbeheerstaken



Afvalscheiding 
aan de bron Inzameling

Vervoer

Opslag Bewerking

Nuttig 
toepassen

Verwijderen
van

afvalstoffen

22.000 ton/jaar

17 afvalstromen

11 dienstverleners

Kaders afvalbeheer

Presentator
Presentatienotities
Totaal plaatje afvalbeheer. In de huidige situatie gaat het over circa 22.000 ton afval per jaar. Dit betreffen 17 afvalstromen. Deze 17 gescheiden afvalstromen worden in het totaal door 11 dienstverleners en de eigen dienst inzamelt, getransporteerd en verwerkt. Buiten het huishoudelijk afvalbeheer vallen: schoonmaken strand, zwerfafval, prullenbakken, vuurwerk. 




Nulmeting
Resutaten

• Een goed toegankelijk en werkend    
inzamelsysteem

• Geen formeel beleid
• Veel dienstverleners
• Beperkt aantal contracten
• Beperkte registratie
• Weinig sturingsmiddelen

Presentator
Presentatienotities
Sturingsmiddelen, zoals: 
- Contractuele afspraken, inzicht in hoeveelheden, Flankerende maatregelen: communicatie, kosten, 



Toekomstige situatie afvalbeheer

Twee sporen te volgen, namelijk:

het opstellen van afvalbeleidsplan   
het overdragen van het afvalbeheer

Presentator
Presentatienotities
Op 26 januari 2010 is het college voostel Toekomstig afvalbeheer gemeente Bergen vastgesteld. In dit document zijn de sporen om te komen tot een gestructureerd en verantwoord afvalbeheer uitgezet. Dit heeft geresulteerd in twee sporen. 
Deze sporen grijpen in elkander. Het Afvalbeleid wordt namelijk onderdeel van de voorgenomen overdracht. Het afvalbeleid bevat namelijk maatregelen die HVC uitvoert. 



Afvalbeleidsplan 2011-2015

Presentator
Presentatienotities






Afvalbeleidsplan
Bergen(s) afval scheiden

Voorgestelde visie
Het gemeentelijk afvalbeleid is de komende jaren 
gericht op een gestructureerde en 
verantwoorde inzameling en duurzame 
verwerking van huishoudelijk afval, waarbij in 
eerste instantie gericht wordt op het 
intensiveren van de afvalscheiding.

Presentator
Presentatienotities
Omdat er momenteel weinig inzicht en structuur bestaat in het afvalbeheer. Is de basisgedachte achter de voorgestelde visie het structureren van het afvalbeheer om te komen tot een beheersbare en transparante situatie. 






Doelstellingen
Doelen op hoofdlijnen

Goede (milieu)technische uitvoering 
Goede service en continuïteit van de 

dienstverlening aan burgers
Verantwoorde tariefsontwikkeling en 

kostenbeheersing
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Presentator
Presentatienotities
Milieu:De gemeente Bergen streeft naar het beperken van de milieudruk[1] van de activiteit afvalbeheer. Dit betekent dat zoveel mogelijk afval nuttig moet worden toegepast, dat alleen afval dat niet nuttig kan worden toegepast mag worden verwijderd en dat alleen het onbrandbaar afval mag worden gestort. Hier draagt de gemeente Bergen zorg voor door goede inzamelvoorzieningen voor afvalscheiding te creëren. 
Afvalscheiding
Landelijke doelstellingen en waar de scheidingsresultaten al hoger liggen deze blijven handhaven. 
Afvalverwerking
Volgens landelijke doelstellingen.

Dienstverlening
een hoog voorzieningen-niveau. Dit komt onder andere door het haalsysteem voor oud papier en gft, gratis gebruik van drie afvalbrengstations en de ophaalservice voor grofvuil. Onderzoek dient uit te wijzen wat het niveau van het serviceniveau moet zijn om de doelstellingen uit dit afvalbeleidsplan te behalen. 
Hoog, eventueel herzien in het kader van kosten. Efficiënter door vermindering dienstverleners. Dienstverlening uitsluitend voor huishoudens. 

Klanttevredenheid
Onderzoeken middels bewoners enquête. 

Inzamelmiddelen 
Samenhangend geheel en investering in beeldkwaliteit.

Kosten
Registratie/ inzicht
Opzetten registratiesysteem kosten. 

Afvalstoffenheffing
Op hetzelfde peil houden. 

Uitvoering
Om te komen tot een gestructureerde inzamel- en verwerkingsystematiek worden de opzet van de inzamelstructuur en de contractuele afspraken herzien. Middels deze herziening worden maatregelen uitgevoerd om te komen tot een beheersbare situatie, waarbij de structuur wordt geborgd en er wordt gemonitoord. 



Belangrijkste issues

Geen inzicht en borging
Geen goede financiële administratie
Vervuild containerbestand
Te laag scheidingsresultaat 
Geen uniform inzamelsysteem



Maatregelen
Belangrijkste maatregelen

Containermanagement 
Registratie en monitoring
Ondergronds brengen containers
Communicatie
Toegangscontrole
Overdracht afvalbeheer 



Financiën

Lasten
Baten 

Maatregelen die moeten (wettelijk/ 
beheersbare situatie) 

Maatregelen die besparingen opleveren 



Planning 2011

11-01: Definitief Afvalbeleidsplan in B&W

10-02: Definitief Afvalbeleidsplan in 
Algemene Raadscommissie 

03-03: Definitief Afvalbeleidsplan in Raad 



Overdracht       
afvalbeheer



Afvalscheiding 
aan de bron Inzameling

Vervoer

Opslag Bewerking

Nuttig 
toepassen

Verwijderen
van

afvalstoffen

Kaders overdracht



Wat bevat de overdracht
Uitvoering van:
1. Inzameling, transport en verwerking
2. Beheer en onderhoud 
Overdracht  van:

1. Inzamelmiddelen
2. Personeel
3. Afvalbrengstations (ter beschikking 

gesteld)



Overdracht afvalbeheer
1. Verwachtingen in kostenbesparing en 

kwaliteitsverhoging.
2. Het college heeft op 1 juli 2008 besloten tot een 

mogelijke samenwerking met HVC.
3. Toekomstig afvalbeheer gemeente Bergen 

vastgesteld 26-01-2010. 
4. Strategie uitvoering afvalbeheer vastgesteld op 31- 

08-2010.
5. Nu opstellen overdrachtsdocumenten.

Presentator
Presentatienotities
Redenen en besluiten tot overgaan naar hVC.


Gemeente Bergen gaat van 11 dienstverleners terug naar 1 hoofddienstverlener, dit kan kostenbesparing opleveren omdat de gemeente het afvalbeheer als een grotere opdracht wegzet (massa = kassa). De dienstverlener kan hierdoor immers efficiëntievoordelen behalen. Daarnaast worden de interne kosten van de gemeente verlaagd door facturenreductie, minder contractbeheer ( bijv. maar 1 aanspreekpunt) etc. Het herzien van de huidige contracten en deze overdragen betekent dat de prijs en kwaliteit worden doorgelicht.
Middels het afvalbeleid wordt er gestuurd op het scheidingsgedrag van de burger en de doelmatigheid en doeltreffendheid van het afvalbeheer. Dit resulteert waarschijnlijk in een kostenbesparing op de inzameling (efficiëntie door doelmatigheid en doeltreffendheid) en daling van de verwerkingskosten (door betere scheiding).



Doelstelling overdracht

De borging van kwaliteit en continuïteit  
van de uitvoering van de taken van 
afvalbeheer tegen de laagst mogelijke 
integrale kosten binnen de door de 
gemeente gestelde kaders.

Presentator
Presentatienotities
De hoofddoelstelling van de voorgenomen samenwerking is de borging van kwaliteit en continuïteit van de uitvoering van de taken van afvalbeheer tegen de laagst mogelijke integrale kosten binnen de door de gemeente gestelde kaders. 
Het afvalbeheer dient door de HVC zo effectief en efficiënt mogelijk geregeld te worden binnen de gestelde uitgangspunten in de wet- en regelgeving, gemeentelijke verordening en contractuele afspraken. 




Afvalstromen
Huishoudelijk restafval Grof huishoudelijk afval
Huishoudelijk restafval Grof huishoudelijk restafval
Groente-, Fruit- en Tuinafval Accu’s
Oud papier en karton Wit- en bruingoed
Verpakkingsglas Grof tuinafval
Textiel Vlakglas
Klein Chemisch Afval Metalen
Kunststoffen Houtafval

Schoon puin
Asbest
Autobanden



Uitgangspunten

Bedrijfseconomisch voordeel opleveren;
Kwalitatief (innovatief) voordeel op leveren;
Garanties bevatten dat personeel er niet op 

achteruit gaat;
Een transparante kosten- en 

organisatiestructuur borgen.
Overeenkomst voor 10 jaar.

Presentator
Presentatienotities
De uitkomsten van het overdrachtstraject moeten voldoen aan deze eisen, anders wordt er niet overgegaan tot overdracht aan HVC. 
 Bedrijfseconomisch voordeel opleveren;
 Kwalitatief (innovatief) voordeel op leveren;
 Garanties bevatten dat personeel er niet op achteruit gaat;
 Een transparante kosten- en organisatiestructuur borgen.




Waarom HVC?

• Gemeente Bergen is indirect aandeelhouder van HVC.
• Verlengstuk van het lokaal bestuur. 
• HVC heeft tot doel het ten algemene nutte werkzaam  
zijn op het gebied van afvalbeheer.
• Arbeidsvoorwaarden.
• Statuten en missie sluiten aan bij de taak van de 
gemeente Bergen. 

Hoe middels verlenen alleenrecht (art 17 BAO)

Presentator
Presentatienotities
Gemeente Bergen heeft een contractuele relatie, is via de VVI ( het Openbaar Lichaam Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en Omstreken) voor 2% indirect aandeelhouder van de HVC. gemeenten in Noord-Holland die aandeelhouder zijn van de N.V. HVC. DE VVI  aandeelhouder in de HVC
HVC voert het afvalbeheer uit voor 55 aandeelhoudende gemeenten uit Noord-Holland, Flevoland, Zuid-Holland en Friesland. Als gemeentelijk samenwerkingsverband beoogt HVC bij te dragen aan de doelstellingen van de deelnemende overheden op het gebied van duurzaam afval- en energiebeheer. Sinds 1 januari 2009 zamelt HVCinzameling ook het afval in van de gemeenten Bergen.

HVC begon op 10 april 1991 als ‘NV Huisvuilcentrale N-H’. De naamloze vennootschap was opgericht om de bouw van een nieuwe afvalverbrandingsinstallatie te realiseren. 
Er was namelijk behoefte ontstaan aan meer verbrandingscapaciteit in noordelijk Noord-Holland. Dat kwam mede doordat de Zaanse verbrandingsinstallatie in april 1990 was gesloten, omdat die niet meer aan de strengere emissie-eisen kon voldoen. Bovendien waren er nóg striktere milieueisen aangekondigd. ��Woelige tijden �Tot eind 1995 exploiteerde HVC nog de bestaande afvalverbrandingsinstallatie van het Openbaar Lichaam Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en omstreken (OL VVI). Tegelijkertijd vonden de voorbereidingen plaats voor de bouw van de nieuwe afvalverbrandingsinstallatie op het Alkmaarse bedrijventerrein Boekelermeer. Er waren woelige tijden aan voorafgegaan, maar op 4 februari 1993 werd de ‘eerste’ paal voor de nieuwbouw geslagen en op 26 september 1996 werd het nieuwe pand officieel geopend.��Handelsnaam �Sinds maart 2006 heet de ‘NV Huisvuilcentrale N-H’ kortweg 'HVC'. In het spraakgebruik werd deze afkorting al vaak gebruikt voor 'de Huisvuilcentrale'. Omdat HVC veel meer doet dan alleen huisvuil verbranden en ook buiten Noord-Holland actief is, is als handelsnaam 'HVC' gekozen. Sinds 1 januari 2010 luidt de juridische naam 'N.V. HVC'.



Kwaliteit 
Dienstverleningsovereenkomst (DVO)
Maatwerk, toegespitst op de specifieke behoefte (eisen & wensen) 
van de gemeente Bergen.

Afvalbeheerstaken
Beschrijving werkzaamheden en onderhoudsvoorschriften. 

Afvalbeleidsplan
Visie, doelstellingen vertaald in maatregelen voor de komende 5 jaar.



Planning

B&W voorstel(strategie) aug 2010
Overdrachtdocumenten april – dec 2010
Vaststelling documenten feb 2011
Aanbieding HVC mrt 2011
Resultaten / contract in College  april 2011
Resultaten / contract in Raad mei 2011
Definitief contract mei 2011
Implementatieperiode mei/ juni 2011
Ingang contract 1 juli 2011



Communicatie
Intern 
Gesprekken personeel, kantinebijeenkomst 
buitendienst, projectgroep. 

Extern 
Maart 2011 artikel afvalbeleidsplan 
April 2011 artikel voorgenomen overdracht HVC
Juni 2011 artikel wijzigingen inzameling



Vervolg

• Huidige overeenkomsten zijn opgezegd.
• Afvalbeleidsplan vaststellen.
• Overleg en aanbod mbt personeel. 
• Aanbieding en onderhandelingen. 
• Opstellen van concept overeenkomst.
• Wijzigen afvalstoffenverordening (alleenrecht 
aan HVC). 
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