
Afval beleid

Afval inzameling



Bergen

Bergen aan Zee

Egmond aan de Hoef

Egmond Binnen

Egmond aan Zee

Schoorl 

Groet

Camperduin

…en buurtschappen

29.746 inwoners

en gasten gaan 

voor de 30 kilo 

Ambitie



Grondstoffenplan
20 mei 2021 beleidsplan Van Afval naar Grondstof vastgesteld

• Enquête en inwonerpanel

• Plan lijkt op dat van Uitgeest, Castricum en Heiloo

• Maatwerk: omgekeerd inzamelen EaZ, toerisme 

• Opzetten communicatiecampagne

• Gefaseerde uitrol: 1 januari 2024 variabele heffing

PMD-container is uitgerold bij de 
laagbouw
We starten met verzamelcontainers, 
opwaarderen milieuparkjes en 
voorbereiding variabele heffing



4 november 2021 besluit inzameling naar de BUCH

• 1 januari 2023 neemt BUCH de inzameling over van HVC

• Overdrachtverplichtingen HVC naar BUCH

• Inrichten inzameling aan huis, in de wijk en op de 
afvalbrengstations
• Bemensing

• Voertuigen 

Keuze inzamelorganisatie



Motie aangenomen op 4 november 2021

“Elk jaar van de dienstverlening door de uitvoeringsorganisatie 
BUCH vindt een evaluatie plaats van de door de Raad 
vastgestelde KPI’s dienstverlening. De KPI’s worden in het 2e

kwartaal van 2022 door de raad vastgesteld. Iedere 3 jaar vindt 
een benchmark onderzoek plaats huishoudelijk afvalinzameling 
met 150 gemeenten vanuit de NVRD. Er wordt in het 2e

kwartaal van 2022 een bandbreedte afgesproken waarbinnen 
de BUCH zich dient te begeven qua prestaties. De raad neemt 
hier kennis van.”

(tekst uit de motie)



Afvaldriehoek



Nieuw beleid en de 

Nieuwe inzamelaar 

vragen om een 

nieuwe balans 

tussen de 

elementen in de 

afvaldriehoek.



Kilogram restafval per inwoner per jaar

Ambitie Grondstoffenplan 30 kilo 

Scheidingspercentage

Het afvalscheidingspercentage geeft aan hoeveel % van de 
totale afvalstroom huishoudelijk afval wordt gescheiden voor 
hergebruik

Milieu



AFVALBEHEERSKOSTEN PER AANSLUITING

alle directe inzamelkosten +

Inzamelmiddelen +

op en overslag en transport +

verwerking +

indirecte kosten +

Opbrengsten en vergoedingen voor verwerking -

Kosten



• Inzameling aan huis (hoe vaak komen we langs, 
per stroom)

• Inzameling in de kernen (hoeveel aansluitingen 
per voorziening, per stroom)

• Milieustraat (openingstijden, service op grove 
afvalstromen)

• Aanvullende dienstverlening en maatwerk voor 
doelgroepen

Service



• Evaluatie en bijsturing beleid

• Inwonertevredenheid

• Klachten en Meldingen

In de NVRD benchmark wordt alleen 
gemeten of je stuurt. Er wordt geen 
uitvraag gedaan naar de resultaten.

In de rapportages van de BUCH 
worden de resultaten wel 
opgenomen.

Regie en Sturing



De afvaldriehoek in het echt

maatwerk

Gasten

Scheidingsgedrag
Verwerkings

tarieven

Brandstofprijzen



Wensen van de Raad



Q3 2022 - voorstel 
2023 - 0-meting NVRD Benchmark
2024 - rapportage Kpi’s
2025 - rapportage Kpi’s
2026 - NVRD Benchmark
2027 - rapportage Kpi’s
2028 - rapportage Kpi’s
2029 - NVRD Benchmark
Enz.

Planning en vervolg



Bergen is een leuke gemeente met betrokken 
inwoners. 

Samen werken we aan succes!


