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“Samen maken we van 
afval nieuwe grondstoffen” 



Drie onderwerpen

1. Waarom nieuw grondstoffenbeleid?

2. Wat zijn de mogelijkheden voor 
minder afval en meer grondstoffen?

3. Wat betekent nieuw 
grondstoffenbeleid voor Bergen?



1. Waarom nieuw 
grondstoffenbeleid?



Circulaire economie

VANG



Waarom circulair?

Minder verspilling schaarse grondstoffen

Minder gebruik fossiele brandstoffen/ 
minder CO2-uitstoot

Minder negatieve milieueffecten (plastic 
soep)  



Situatie 2017 Bergen  
2017

Vergelijkbare 
gemeenten*

Nederland*

Hoeveelheid huishoudelijk 
afval

606 kg/inw. 516 kg / inw. 515 kg/inw.

Scheidingspercentage 62 % 63% 64%

Hoeveelheid restafval 
(incl. grof rest) 232 kg 191 kg 182 kg

Waar staat Bergen

* Benchmark Huishoudelijk Afval peiljaar 2017



Waar staat Bergen (2)

Bron: benchmark NVRD/ RWS

Benchmark 2017: 

Ten opzichte van 
vergelijkbare gemeenten 
heeft Bergen relatief veel 
restafval en hoge kosten. 



Zo ziet de inhoud van een 
restafvalcontainer er uit!

Situatie Bergen

73% bestaat uit grondstoffen  (gft, 

plastic, glas, papier, etc.) die eigenlijk niet 
thuishoren in de restafvalcontainer

Gft, plastic verpakkingen en 
drankenkartons maar ook veel oud 
papier en karton  (totaal 154 kilo per 
inwoner) 



Veel grondstoffen verdwijnen in 
de oven!

Situatie Bergen

Jaarlijks wordt 4600 ton waardevolle 

grondstoffen  (gft, plastic, glas, papier, etc.) verbrand 

= ca 380 volle vuilniswagens

Marktwaarde: ca 200.000 euro per jaar
Onnodige verbrandingskosten: ca 360.000 euro per 
jaar 
Besparingspotentieel op verwerkingskosten: 

560.000 euro

Onnonodige CO2-uitstoot: 10 kilo ton per jaar
1 kilo ton is vergelijkbaar met elektriciteitsverbruik van 475 huishoudens 





Vragen deel 1?





Hoe krijgen we de grondstoffen uit 
het restafval? 

2018 2025



Service grondstoffen verhogen

- Ophalen aan huis ipv brengen naar verzamelcontainer

- Minicontainers voor grondstoffen aan huis

- Milieuparkjes bij flats & strategische locaties in wijken

- Milieustraat voor gescheiden aanbieden grof afval



Service restafval verlagen 

Brengen ipv 
ophalen

Minder vaak 
ophalen



Nascheiding

Vooralsnog alleen succesvol voor plastic verpakkingen, 
metalen en drankenkartons (PMD) en grof afval. 

Nascheiding is niet geschikt voor:

- Gft (geen compostering mogelijk)

- Papier en karton

- Textiel

- Glas



Afvalstoffenheffing wordt maatwerk

Per keer dat restafval wordt aangeboden wordt een tarief betaald

Of beter gezegd: afvalscheiden wordt beloond





Het aantal gemeenten met maatwerk 
stijgt constant. In 2017 hanteerde 

46% van de gemeenten deze 
inzamelmethode. 

Steeds meer gemeenten met maatwerk





Inwonerparticipatie

2017: inloopbijeenkomst raad en inwoners

2018: 

• Excursies naar SUEZ, Milieustraat, Sortiva

• Enquête onder inwoners

• Informatiekrant 

• Interview met de wethouder en mailbox

2019: uitgebreid informatietraject na besluit







3. Wat zouden we graag 
aan de Raad willen 

voorstellen?





Te bereiken door de volgende 3 stappen:

2019: Service grondstoffen vergroten

• Milieuparkjes in gemeente optimaliseren

• Plaatsen ondergrondse containers voor restafval

• Invoering 3de rolcontainer voor PMD 

2020: Afvalstoffenheffing wordt maatwerk 

• Betalen per keer dat men restafval aanbiedt

2022: Resultaten evalueren en aanvullend beleid bepalen 
(omgekeerd inzamelen).



Wat betekent maatwerk voor  
inwoners Bergen?

De vaste heffing wordt substantieel verlaagd

Bovenop de vaste heffing wordt een variabele heffing geheven: 
deze wordt opgelegd per keer men restafval  aanbiedt

Per saldo is men goedkoper uit, mits men z’n afval goed scheidt! 

Voorbeeld: 
tussen €5,- en   
€10,- per 
aanbieding 
rolemmer

Voorbeeld: 
tussen €1,50 en 
€3,00 per 
aanbieding 
verzamel-
container



Waarom maatwerk op 
afvalstoffenheffing?

• Enige strategie die een substantiële 
verlaging van restafval bewerkstelligt 

• Bewoners houden keuzevrijheid: niet-afval 
scheiden mag, maar kost meer geld!

• Ook toepasbaar bij de hoogbouw! 

• Voor bijna iedereen lagere afvallasten, mits 
men afval goed scheidt 



Nog wel keuzes te maken / 
maatwerk te ontwikkelen voor….

• Inzamelen van GF/E bij hoogbouw

• Sociale minima

• Ouderen/ minder validen tav gebruik 
verzamelcontainers restafval 

• Incontinentiemateriaal irt minder vaak ophalen 
restafval



Flankerend beleid

• Service voor grondstoffen op orde brengen 
(milieuparkjes) 

• Communicatie gericht op gedragsverandering

• Educatie

• Handhaving op juiste afvalscheiding (afvalcoaches 
met BOA bevoegdheid)

• Handhaving op bijplaatsingen en illegale dump



• Een minicontainer voor PMD bij laagbouw mag 
onderdeel uitmaken van het grondstoffenbeleid 
Bergen, met oog voor maatwerk op wijkniveau

• Maatwerk op afvalstoffenheffing mag onderdeel 
uitmaken van het nieuwe beleid

• 2022 evalueren beleid en aanscherpen

Stellingen



Conclusie / proces

Hartelijk dank!
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