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Startnotitie Afvalstoffenplan wordt Grondstoffenplan                    

Bergen, november 2018 

 

Prestaties Bergen  
De gemeente Bergen is toe aan een nieuw grondstoffenplan. De landelijke ontwikkelingen 

rondom afval geven daar aanleiding toe. Evenals de ambitie van Bergen om een duurzame 

gemeente te zijn.  

Afval is geschiedenis, grondstoffen zijn de toekomst. Met de toenemende schaarste aan 

grondstoffen en klimaatveranderingen neemt de noodzaak tot ‘anders omgaan met afval’ toe. 

Door zorgvuldig met huishoudelijk afval om te gaan, kan een aanzienlijke bijdrage worden 

geleverd aan het verwezenlijken van de duurzaamheidsambitie van Bergen. Door het 

ontstaan van afval zoveel mogelijk te voorkomen en afval zoveel mogelijk te scheiden en te 

recyclen, wordt het verbruik van primaire schaarse grondstoffen voorkomen. Er is een 

trendbreuk noodzakelijk in de wijze waarop afval wordt ingezameld aangezien optimalisatie 

van het huidige inzamelsysteem niet voldoende effectief is gebleken.   

 

 

 

De uitdaging  
Het grondstoffenplan 2019-2025 dient als leidraad voor de afvalinzameling in de gemeente 

Bergen. De inwoners van de gemeente Bergen hebben gemiddeld 232 kilogram (fijn en grof) 

restafval per jaar. Landelijk zijn er doelstellingen geformuleerd van maximaal 30 kilogram 

restafval per persoon in het jaar 2025. De Rijksoverheid zet druk op deze doelstellingen door 

de belasting op het verbranden van restafval te verhogen met maar liefst 18 euro per ton. Zo 
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was het tarief in 2018 € 13,21 per ton en is dit in 2019 maar liefst € 31,39 per ton restafval 

dat verbrand wordt. Om deze landelijk gestelde doelen te halen zal er dus voor de gemeente 

Bergen nog veel moeten gebeuren.  

 

 

 

Waar beginnen we mee?  
Voordat het grondstoffenplan 2019-2025 kan worden opgesteld zijn een aantal 

randvoorwaarden van belang. Deze zijn:  

 Een grondige analyse van de huidige manier van inzameling en de daarbij behaalde 

resultaten is onontbeerlijk. De gemeente Bergen heeft meegedaan met de 

benchmark waarbij de prestaties van Bergen zijn vergeleken met vergelijkbare 

gemeenten.  

 Ook is er onder inwoners van Bergen een enquête gehouden om erachter te komen 

hoe inwoners denken over de afvalinzameling en welke afvalstrategie de voorkeur 

heeft.  Een aselecte groep van 2.500 huishoudens heeft een persoonlijke uitnodiging 

gehad om digitaal een enquête in te vullen. Ook in de pers en op sociale media is 

aandacht besteed aan de enquête waardoor ook andere geïnteresseerden de 

enquête konden invullen. Hieraan hebben 720 respondenten gehoor gegeven. De 

resultaten uit de enquête worden meegenomen in het grondstoffenplan.  

 Voorts inventariseren we de landelijke ontwikkelingen en trends en de landelijke 

beleidskaders waarbinnen het gemeentelijk grondstoffenbeleid vorm dient te krijgen. 

 Ook zullen de sterktes en zwaktes van het huidige afval- inzamelsystemen in kaart 

worden gebracht.  

Een aantal van bovengenoemde punten zijn reeds in gang gezet en worden binnenkort op 

de Raadsinformatiebijeenkomst gepresenteerd.  
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Afvalbrengstation  
De gemeente Bergen heeft drie afvalbrengstation, namelijk één in Bergen, één in Schoorl en 

één Egmond aan Zee. Er een onderzoek plaatsgevonden naar de toekomst van de 

afvalbrengstations binnen de BUCH (ook wel milieustraten genoemd). De resultaten van dit 

onderzoek en wat dit betekent voor de gemeente Bergen worden opgenomen in het 

grondstoffenplan. De intentie is om de milieustraat te moderniseren zodat deze aansluit bij 

de duurzaamheidsambities van de gemeente. Daarnaast wordt gezocht naar een nieuwe 

centrale locatie voor de gehele gemeente.  

 

Proces 
Het proces om samen met u te komen tot een grondstoffenplan is als volgt:  

Proces 

Onderdeel Activiteit Datum 

Inwoners participatie  Informatieavond 
 
Inwonersenquête  
 
Interview wethouder + 
mailbox 

Najaar 2017 
 
Najaar 2018 
 
Januari 2018 

Werkbezoeken Raads- en 
Commissieleden 
 

PMD verwerker SUEZ 
 
Afvalbrengstation Beverwijk 
 
Nascheidingsinstallatie 
Sortiva te Alkmaar 
 

Dinsdag 16 oktober 
 
Zaterdag 3 november 
 
Vrijdag 16 november  

Consulteren Raad (Informele) 
raadsinformatieavond 
 
(Informele) 
raadsinformatieavond 

Donderdag 15 november 
 
 
Donderdag 24 januari 
 

Grondstoffenplan gereed  Februari 2019 

Bestuurlijke besluitvorming B&W advies 
 
Raadsvoorstel 

 
Eerste kwartaal 2019 

Implementatie Gefaseerde invoering 
afhankelijk van besluit  

Tweede kwartaal 2019  

 

 

 


