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Cyclus verkoopt dochteronderneming Ghana

In 2007 startte Cyclus met plasticre-
cycling in Ghana om met haar kennis 
en kunde een bijdrage te leveren aan 

de lokale gemeenschap. Doel was onder 
meer de werkgelegenheid en kwaliteit 
van leven te verbeteren. Verreijt: “Het 
project werd gesubsidieerd uit het 
budget van het toenmalige Programma 
Samenwerking Opkomende Markten. De 
subsidie is destijds toegekend op grond 
van een gedegen businessplan en de te 
verwachten positieve impact op de werk-
gelegenheid en het lokale kennisniveau. 
Mooie bijkomstigheid was dat het project 
ook het groeiende probleem van rond-
zwervend plasticafval aanpakte.” 

mooi bedrijf
Terugblikkend op de bereikte resultaten 
concludeert Verreijt dat er in Ghana een 
mooi bedrijf is neergezet. “Zoals vaak 
bij het opzetten van een onderneming 
in Afrika verliep niet alles direct op 
rolletjes. Zo vormden stroomstoringen 
een terugkerend probleem, vereiste 
het lokale management veel aandacht 
en bleek het aanvankelijk lastig het 
product te vermarkten. Ondanks 
die tegenslagen is er een prachtig 
bedrijf van de grond gekomen,  

met belangrijke meerwaarde voor de 
lokale economie. Het is heel jammer dat 
daar in de media betrekkelijk weinig oog 
voor is.”

maatschappelijk resultaat
Met de verkoop gaat de fabriek in 
Ghana haar volgende fase in. In de 

fabriek werken inmiddels circa 100 
medewerkers. Daarnaast zijn nog zo’n 
250 mensen in de regio actief met 
de inzameling van het plastic afval. 
Er draaien twee productielijnen. De 
flesjes, waterzakjes en andere soorten 
plastic afval worden verwerkt tot 
respectievelijk granulaat, folies en 

In februari heeft Cyclus haar belang 
in de Ghanese dochteronderneming 
Cyclus Elmina Plastic Recycling 
(CEPR) verkocht aan haar Ghanese 
partner. Daarmee is de plasticrecy-
clingfabriek verankerd in de lokale 
gemeenschap en komt na vijf jaar 
een einde aan de betrokkenheid van 
Cyclus in Ghana. Froukje Verreijt, 
projectmedewerker bij NL EVD 
Internationaal, dat het project subsi-
dieerde, blikt terug op de resultaten. 
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Plasticrecycling in  
de fabriek in Ghana 
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Wat was de aanleiding voor dit 
advies?
“De aanleiding was het Ghana-dossier”, 
aldus Keegstra. “De aandeelhouders 
maakten zich zorgen over het verloop van 
dit project en lieten een feitenonderzoek 
uitvoeren. Het onderzoek wees uit dat 
Cyclus rechtmatig en grotendeels juist 
gehandeld heeft. Andere conclusies 
waren dat rollen binnen het besluitvor-
mingsproces niet helder waren en de 
communicatie richting aandeelhouders 
voor verbetering vatbaar was. De leidde 
in oktober 2011 tot het advies van de 
aandeelhouders.” Van Zwol vult aan: 
“Dat advies hebben we direct opgepakt, 
want goede communicatie is cruciaal 
bij een bedrijf met veel aandeelhouders 
die ook nog eens de klanten van het 
bedrijf zijn. De aandeelhouders, de 
RvC en de directie van Cyclus stellen de 
continuïteit van het bedrijf voorop. De 
aandeelhouders staan daarbij op enige 
afstand, maar zijn wel de eigenaren 
van het bedrijf. Dan is vertrouwen een 
belangrijk goed en communicatie een 
essentieel aspect.” 

Hoe ging de rvC te werk?
“Josette en ik gingen namens de RvC 
met het advies aan de slag. We kozen 
daarbij bewust voor dialoog met de 
aandeelhouders”, zegt Van Zwol. 
Keegstra: “We wilden de behoeften van 
de aandeelhouders in kaart brengen 
en nodigden hen daarom uit voor een 
gesprek. De animo was enorm, dat was 
een mooi begin. Dit leidde in december 
tot constructieve gesprekken met vijf 
vertegenwoordigers van de aandeel-
houders. Eind januari hebben we onze 

bevindingen teruggekoppeld tijdens de 
aandeelhoudersvergadering.”

Wat waren de bevindingen?
Van Zwol: “Openheid, vertrouwen en 
duidelijke verantwoordelijkheden zijn 
belangrijke pijlers om met elkaar te 
werken aan de continuïteit van Cyclus. 
Dit betekent ten eerste dat duidelijk moet 
zijn wie wat doet. Dat is simpelweg een 
vereiste voor alle partijen om een goede 
bijdrage te kunnen leveren.” Keegstra 
vervolgt: “Ten tweede is er behoefte 
aan dialoog over de koers van het 
bedrijf op de langere termijn. Daarover 
willen we met elkaar sparren. En om een 
goede sparringpartner te kunnen zijn, 
is informatievoorziening essentieel. 
Aandeelhouders willen daarom ten 
derde intensiever meegenomen worden 
bij strategische ontwikkelingen. Het 
huisvestingsproject is daar een goed 
voorbeeld van.”

en nu?
Van Zwol: “Cyclus werkt een notitie uit 
waarin alle taken, rollen en verantwoor-

delijkheden vastgelegd zijn. We werken 
ook aan een proactieve aanpak voor een 
betere introductie van nieuwe gemeen-
telijke bestuurders. Ook werken we een 
communicatiemix uit om aandeelhouders 
frequenter en intensiever te betrekken bij 
strategische thema’s.” 
Keegstra: “We vonden het bijvoorbeeld 
belangrijk om na de verkoop van de 
dochteronderneming in Ghana met de 
aandeelhouders bij elkaar te komen om 
hen te informeren. De directie heeft veel 
tijd gestopt in een zorgvuldige afronding 
van dit lastige dossier en na de verkoop 
was het belangrijk om daarover met 
de aandeelhouders van gedachten te 
wisselen.” Zij sluit af: “We kijken uit 
naar de aandeelhoudersvergadering 
van juni. Dan kunnen we weer verder in 
gesprek met de aandeelhouders. Ook 
staan dan de voorstellen op de agenda 
om de samenwerking, communicatie en 
informatievoorziening verder invulling te 
geven.” <<

De chauffeurs van Cyclus stor-
ten het afval dat ze huis aan 
huis inzamelen op het over-

slagstation in Alphen aan den Rijn 
of Gouda. “Wij zijn zes dagen in de 
week open. Er komt op de stations 
onder andere restafval en grofvuil, 
maar ook GFT-afval, papier en afval 
dat we inzamelen voor bedrijven”, 
zegt Holterman. “Het gaat om zo’n 
500 stortingen per week.”

Storten
Op de pas die de chauffeur bij 
zich heeft, staat opgeslagen in welke 
gemeente de chauffeur heeft gereden en 
welke afvalsoort hij heeft ingezameld. 
“De chauffeur zet zijn voertuig op de 
weegbrug, logt in met de pas en het 
gewicht van het volle voertuig wordt 
gelezen en opgeslagen in de database. 
Nadat de chauffeur het vuil heeft gelost 
in het juiste stortvak, rijdt hij weer de 
weegbrug op en logt in. Nu wordt het 
lege voertuig gewogen. Het verschil, 
het gewicht van het afval, wordt 
geregistreerd. De chauffeur rijdt weg met 
de weegbon. Die levert hij samen met de 
urenbriefjes van zijn team in op kantoor.”

Opslaan
De overslagstations worden dagelijks 
bemand door vier medewerkers. Zij 
verdichten het afval dat wordt gestort in 
de containers, sluiten volle containers, 
wisselen volle containers voor lege en 

houden de vijf stortvakken en de 
rest van het vloeistofdichte terrein 
schoon. De volle containers worden in 
afwachting van de transporteur op het 
terrein geplaatst. “Cyclus heeft zo’n 
125 containers in omloop, waar elk ca. 
10 ton afval in gaat”, zegt Holterman. 
Hij is als meewerkend voorman ook 
aanspreekpunt voor instanties die 
controles uitvoeren voor de milieuver-
gunning of die bijvoorbeeld onderhoud 
uitvoeren aan de vloer, het gebouw of de 
weeg- en registratieapparatuur van het 
overslagstation.

Aftransporteren
SITA komt de volle containers halen en 
brengt deze naar de verwerker. “Deze 
chauffeur logt ook in met een pas. Hij 
weegt met een lege wagen in en met een 
volle wagen uit, zodat we exact weten 
hoeveel afval er naar welke verwerker 

gaat. Het restafval gaat naar SITA in 
Roosendaal. Het grofvuil gaat naar 
SITA in Rotterdam, waar het nog wordt 
nagesorteerd. Het papier gaat naar Peute 
in Dordrecht en Delta Milieu in Alphen 
aan den Rijn verwerkt het GFT-afval.”

registreren en  
rapporteren
Zo goed als onzichtbaar, 
maar zeker niet onbelangrijk 
is het volautomatische 
weeg- en registratiesysteem 
op de overslagstations van 
Cyclus. De hard- en software 
van dat systeem zijn eind 
2010 geïmplementeerd 
en gekoppeld aan de vier 
weegbruggen en aan de 
administratieve systemen 
van Cyclus. De administratie 
controleert de weeggegevens 

door deze te leggen naast de ingevulde 
urenbrieven en stortbonnen en de 
facturen van de transporteur en de 
verwerkers. Zo kan Cyclus per gemeente 
exact aangeven welke afvalsoorten er in 
welke hoeveelheden zijn ingezameld en 
naar de verwerker zijn gebracht. Cyclus 
verstrekt haar opdrachtgevers financiële 
overzichten en inhoudelijke overzichten 
waarin alle weeggegevens terug te 
vinden zijn. Dat er veel geadministreerd 
en gerapporteerd wordt, blijkt wel uit 
de cijfers waar Holterman mee afsluit. 
“Op kantoor verwerken ze jaarlijks 
zo’n 30.000 urenbriefjes en 28.000 
weegbonnen. Op de overslagstations 
werd in 2011 26.000 keer gestort. Er 
kwam op de twee overlaadstations in 
2011 ruim 83.000 ton restafval en ruim 
10.000 ton grofvuil langs. Dat zijn nog 
eens aantallen.” <<

In gesprek met de rvC 

“Goede communicatie met 
aandeelhouders is cruciaal”

tussen inzameling en verwerking

Kijkje in de keuken van het overslagstation

Zorg voor consistentie en helderheid 
over de verschillende rollen, taken 
en verantwoordelijkheden en 
zorg voor goede communicatie. 
Dat is in een notendop het advies 
dat de aandeelhouders Cyclus 
eerder gaven. Josette Keegstra en 
Jacqueline van Zwol van de Raad van 
Commissarissen (RvC) vertellen hoe 
dit advies is opgepakt.Eind 2011 maakte Cyclus de tarieven bekend voor het transport en de 

verwerking van restafval en grofvuil. Onderdeel van dat tarief betreft 
de kosten die gemaakt worden tussen de inzameling door Cyclus en de 
verwerking bij SITA. Daartussen zit namelijk een wereld op zich. Henk 
Holterman is beheerder van het overslagstation in Gouda. Hij neemt 
ons mee in die wereld.

Josette Keegstra (l) en Jacqueline van Zwol houden, samen met de andere drie leden van de Raad van 
Commissarissen, toezicht op het beleid van de directie van Cyclus en op de algemene gang van zaken. Dit 
doen zij mede namens de aandeelhoudende gemeenten en de andere stakeholders.

bouwmaterialen. Deze grondstoffen 
worden inmiddels verkocht. Verreijt: “Dat 
is een heel mooi resultaat. Zeker in een 
gebied waar de werkloosheid voorheen 
hoog was. Bovendien levert het bedrijf 
ook op andere manieren een bijdrage aan 
de lokale gemeenschap. Zo voorziet zij 
een aangrenzend dorp van elektriciteit en 
geeft voorlichting over plasticrecycling.”

Structureel karakter
De nieuwe Ghanese eigenaar zal de 
onderneming volledig zelfstandig 
voortzetten en verder doorontwikkelen. 
Verreijt: “Het is goed om te zien met 
hoeveel enthousiasme en inzet het 
projectteam van Cyclus de fabriek in 
Ghana heeft opgezet. Natuurlijk is het 
jammer dat aan die betrokkenheid nu een 

einde komt. Cyclus heeft er echter alle 
vertrouwen in dat de nieuwe eigenaar de 
positieve impact op de lokale gemeen-
schap een structureel karakter kan 
geven. En dat is waar het ons uiteindelijk 
om gaat!” <<

>>

 Locatiebeheerder Henk 
Holterman werkt nauw samen 

met de chauffeurs van SITA. 



Visual Tree Assessment (VTA) is een 
methode om systematisch inspec-
ties uit te voeren aan bomen. Door 

de huidige wetgeving is het belangrijk dat 
de grondeigenaar naast regulier onder-
houd, regelmatig deze visuele boomvei-
ligheidscontrole uitvoert. “De boomveilig-
heidscontroleur krijgt zo een indruk van 
stabiliteit en veiligheid. De frequentie van 
de controle is afhankelijk van de locatie 
van de boom. Voor drukke verkeersgebie-
den is één keer per jaar de standaard en 
voor verkeersluwe gebieden is eens per 
drie jaar voldoende.”

drie smaken
Binnen de VTA zijn naast bomen zonder 
noemenswaardige gebreken nog 
twee soorten te categoriseren. “Een 
attentieboom is een boom met een veilig-
heidrisico wat niet urgent is, bijvoorbeeld 
een boom met zwam- aantasting. De 
boomveiligheidscontroleur inspecteert 
attentiebomen één keer per jaar. 
Een risicoboom is een boom met een 
veiligheidsrisico wat wel urgent is, 
bijvoorbeeld een gebroken tak of grof 
dood hout met een doorsnede van meer 

dan vier centimeter. De urgentietermijn 
van risicobomen is drie maanden.”

Slimme software
Hofwegen voert dergelijke boominspec-
ties uit met een touchbook die voorzien is 
van Geovisia. “Deze software is geschikt 
voor inspecties aan bomen, maar ook 

voor het controleren van speel-
voorzieningen en 

wegdek.  
 

Het systeem kan informatie implemen-
teren uit verschillende beheersystemen. 
Het is dus geen probleem als gemeenten 
voor de registratie van bomen een ander 
systeem gebruiken.”

Actuele rapportages
De opdrachtgever bepaalt zelf de opbouw 
van de rapportage. “Waar normaal vier 
keer per jaar werd gerapporteerd, is 
het met Geovisia mogelijk direct na de 
inspectie en op ieder gewenst moment 
de bevindingen en rapportages online te 
raadplegen. Ook voor de opdrachtgever 

dus. Gemeenten kunnen de infor-
matie gebruiken om een actueel 

beeld te krijgen voor besteks-
formulering en voor groot-

schalige onderhoudsprojec-
ten.” Hofwegen brengt op 
basis van de bevindingen 
een advies uit en stelt 
een plan van aanpak 
op. Cyclus kan de 
gewenste werkzaam-
heden zelf uitvoeren, 
maar ook de aan-
nemer aansturen en 
begeleiden. <<
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Gladheidbestrijding: aanpak anno nu

Dit voorjaar maakten de gemeente 
Gouda en Cyclus nieuwe afspra-
ken over de gladheidbestrijding. 

Een uitvoerig beleidsdocument en dito 
opdrachtbeschrijving van de gemeente 
zijn leidend voor de aanpak van Cyclus 
anno nu.

Winterdraaiboek
De aanpak staat beschreven in het win-
terdraaiboek. Vertrekpunt is de resultaat-
afspraak dat de autowegen en fietspaden 
van de strooiroutes elk voor 90% zwart 
en stroef moeten zijn. Om dit resultaat 
ook bij veel sneeuwval te behalen, is een 
scenario uitgewerkt waarbij Cyclus zelf 
opschaalt qua capaciteit en daarnaast 
vaste leveranciers inschakelt voor extra 
ondersteuning. De routes zijn niet wezen-
lijk aangepast. Wel is er een nieuwe route 
aan het draaiboek toegevoegd in geval 
van extreme winterse omstandigheden.

Zout
Zout is ook een belangrijk steekwoord. 
Voorgaande jaren lag de zoutbunker op 
de Goudkade bij aanvang van het seizoen 
vol met zout en waren afspraken gemaakt 
over het tussentijds aanvullen van de 
zoutvoorraad met de leverancier. Nu heeft 
Cyclus direct 1.300 ton ingekocht. Dat is 
de hoeveelheid zout die vorig seizoen 
nodig zou zijn geweest om de zware win-
ter de baas te blijven. Dit zout ligt in de 
bunker op de Goudkade én in een tweede 
extra grote opslagruimte. Met de nieuwe 
zoutleverancier zijn contractafspraken ge-
maakt over gegarandeerde levering mocht 
deze hoeveelheid niet afdoende zijn.

Pekelwater
Cyclus volgt de ontwikkelingen op dit 
specifieke vakgebied op de voet en zet dit 

jaar als proef, naast de gebruikelijke tech-
nieken, ook een techniek in die veel in 
Scandinavië wordt gebruikt: een sproei-
machine met pekelwater voor de fiets-
paden. De verwachting is dat de fietspa-
den hiermee sneller stroef zijn. Na afloop 
van het seizoen zal deze techniek worden 
geëvalueerd met de opdrachtgever.

meetpunt
Cyclus rukt uit op basis van regio-
nale voorspellingen van MeteoConsult. 
Voorafgaand aan dit seizoen is bovendien 
een meetpunt in Gouda aangelegd. De 
sensoren in het wegdek meten onder 
andere de wegdektemperatuur, de tempe-

ratuur van de ondergrond, de hoeveelheid 
neerslag die is gevallen én de hoeveel-
heid zout op de weg. Dit meetpunt geeft 
meer nauwkeurige informatie over de 
lokale situatie. Dit stelt Cyclus in staat 
adequater en op maat te reageren.

Strooimanagementsysteem
Het laatste steekwoord is strooimanage-
mentsysteem. Al het strooimaterieel is 
gekoppeld aan dit systeem dat antwoord 
geeft op vragen als: Welke routes zijn 
gereden op welke tijdstippen? Hoe lang 
duurde elke route? En hoeveel zout is 
gestrooid op welke locaties? Gouda en 
Cyclus beogen met dit systeem over bete-
re managementinformatie te beschikken.

Het seizoen is nog niet ten einde, maar de 
aanpak is tot nu toe succesvol. Natuurlijk 

zijn er altijd verbeter-
punten. Die worden 
besproken en opgepakt. 
Allemaal met als doel de 
wegen en fietspaden in 
Gouda stroef te maken 
en daar duidelijk over 
te communiceren. De 
medewerkers van de 
strooiploegen steken de 

reactie van de Fietsersbond alvast in hun 
zak: ‘Complimenten voor de uitvoering 
van het strooi- en veegprogramma voor de 
fietspaden.’ <<

‘IJskoude nacht met minima tussen 
de -15 en -20 graden. Morgen vorst 
en volop zon. Woensdag tot en met 
zaterdag eerst meer wolken en een 
vlokje sneeuw, later in de week weer 
helder en kouder’, aldus het weer-
bericht. Tijdens het schrijven van dit 
artikel zit Nederland middenin de 
langverwachte strenge winter. Een 
drukke tijd voor de strooiploegen van 
Cyclus, die de sneeuw en de gladheid 
in Gouda bestrijden. Hun aanpak in 
vijf steekwoorden.

Grondeigenaren hebben een zorgplicht voor bomen. Dit houdt in dat er 
regelmatig onderhoud en boomveiligheidsinspecties moeten plaatsvinden. 
Cyclus heeft de kennis, vakmensen en middelen in huis om deze zorg-
plicht voor gemeenten uit handen te nemen. Jan Hofwegen, operationeel 
werkvoorbereider, is één van de specialisten en hij vertelt wat Cyclus op 
bomengebied voor gemeenten kan betekenen. 
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Zorgplicht

Gewone bomen, attentiebomen en risicobomen

De strooiploeg in actie in het eerste weekend van februari.

 Jan Hofwegen

Cyclus heeft sinds 1 maart een 
bomenploeg in dienst. Deze vak-

mensen zijn volledig opgeleid 
en uitgerust met materieel om 

gemeenten te ontzorgen bij het 
beheer en onderhoud van bomen. 

Cyclus ontzorgt 
gemeenten, ook op het 
gebied van bomen. Wij geven 
advies, begeleiden, voeren uit en 
houden toezicht op (grootschalige) 
onderhoudswerkzaamheden.
 
Gemeenten kunnen onder andere de volgende 
werkzaamheden uitbesteden aan Cyclus: 

 > Inventarisatiewerk voor aanvraag kapvergunning 
 > VTA-inspectie
 > Schrijven van bestekken, met KBB (kwaliteitseisen 

beheerrichtlijnen boombeheer) als standaard 
 > Aanbesteden van grootschalige onderhoudsprojecten
 > Advies boomkeuze en/of ondergrondse groeiplaats, 

inkoop en plaatsen van bomen
 > Opstellen van rooilijsten, uitvoeren van en toezicht 

houden op rooiwerkzaamheden

Het meetpunt op 
het koudste punt 
van Gouda: de 
Plaswijckweg.
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Bevlogen steekt Hazelebach van 
wal: “Als fusiegemeente stonden 
we in 2010 voor de opgave het 

afvalbeleid van de afzonderlijke kernen 
te harmoniseren. Nieuwerkerk a/d IJssel 
werkte al met een Diftarsysteem, de 
overige kernen kenden dit systeem nog 
niet. Uit onderzoek blijkt dat Diftar voor 
inwoners doorgaans kostenbesparend 
is én daarnaast leidt tot significant meer 
afvalscheiding. Daarom had een dergelijk 
systeem direct onze voorkeur.” 

Burgerparticipatie
Alvorens definitieve beleidskeuzes te 
maken, doorliep Zuidplas een uitgebreid 
burgerparticipatietraject. Hazelebach: 
“We vonden het heel belangrijk om onze 
inwoners te betrekken bij de totstand-
koming van het afvalbeleid. We hebben 
daarom een uitgebreide consultatieronde 
uitgevoerd, met enquêtes, paneldis-

cussies en bewonersavonden. Daaruit 
kwam naar voren dat het kostenaspect 
van de afvalinzameling voor inwoners 
van doorslaggevend belang is. Daarnaast 
bleek duidelijk dat een meerderheid 

het principe ‘de vervuiler betaalt’ 
onderschrijft. Dát vormde een sterke 
basis om het Diftarbeleid verder uit te 
werken.” 

Prepaid afvalpas
Na uitvoerig onderzoek koos Zuidplas 
voor het gebruik van hoofdzakelijk 
ondergrondse containers met een 
ingenieus containermanagement-
systeem. Hazelebach: “Daarbij betalen 
inwoners met behulp van een prepaid 

afvalpas per eenheid aangeboden 
restafval. De kosten van de overige 
fracties, waaronder ook GFT, zijn in de 
vaste heffingscomponent opgenomen. 
Op deze manier bewerkstelligen we dat 

goed scheiden van 
afval voor de burger 
ook echt loont.” 

Overgangs periode
Op 1 januari 2012 ging 
het Diftarsysteem 
in heel Zuidplas 
officieel van kracht. 
Dit eerste jaar geldt 
als overgangsperiode, 
waarin fasegewijs 
containers worden 
geplaatst en/of 
van het benodigde 
chipsysteem worden 
voorzien. “Omdat 
we een uniform 

afvalbeleid van groot belang vinden, 
hebben we er bewust voor  gekozen om 
Diftar integraal in te voeren.” 
Tot besluit benadrukt Hazelebach:  
“Wat mij betreft heeft Diftar absoluut 
de toekomst en ik deel onze ervaringen 
graag met andere gemeenten. Collega’s 
van andere gemeenten zijn dan ook van 
harte uitgenodigd om een kijkje te komen 
nemen in Zuidplas!” <<

Sinds 1 januari 2012 is in de gemeente 
Zuidplas een nieuw Diftarsysteem 
van kracht. Volgens wethouder Arjen 
Hazelebach betekent dit een belangrij-
ke stap vooruit op weg naar naar een 
rechtvaardig én duurzaam systeem 
voor afvalinzameling en –verwerking. 
“In Zuidplas geloven we in Diftar. Het 
is een prachtig systeem om het princi-
pe ‘de vervuiler betaalt’ in de praktijk 
handen en voeten te geven.”

“Zuidplas gelooft in diftar”

Vente trapt af met het feit dat Diftar 
geen geld oplevert. “Vroeger had 
dit nog een argument kunnen zijn 

vóór Diftar, maar met de verbrandings-
tarieven van nu gaat dat niet meer op. 
Overigens was dat ook nooit mijn vertrek-
punt.”

eerlijk de norm halen
Een eerlijke kostenverdeling waarbij de 
vervuiler betaalt. Dat was het vertrekpunt 
voor Vente. Daarbij komt de ambitieuze 
milieudoelstelling in Nederland. “Dan 
moeten voorzieningen en voorlichting 
op orde zijn, maar dat is niet afdoende. 
Een financiële prikkel voor inwoners is 
vereist, anders haal je de landelijke norm 
voor afvalscheiding niet. Wij prikkelen 
vanaf 1 januari 2013 met gedifferentieerde 
tarieven voor restafval.”

maximale service
Diftar is geen los beleidsinstrument, 
maar integraal onderdeel van het 
afvalbeleidsplan. Vente geeft voorbeelden 
uit dat plan: “Wij voeren papiercontainers 
in. Hiervoor gebruiken we de inmiddels 
afgeschreven maar nog prima functione-
rende grijze minicontainers. Voor restafval 
schaffen we nieuwe minicontainers 
aan, die we dan direct bechippen. En 
we kiezen bewust niet voor gespiegeld 
inzamelen waarbij de waardevolle fracties 
meer worden gefaciliteerd dan het 
restafval, want dat staat haaks op een 
ander belangrijk vertrekpunt: maximale 
service. Vanuit dat oogpunt is de dure zak 
als Diftarsysteem ook geen optie.”

Volume-frequentie
Bergambacht kiest 
voor het volume-
frequentiesysteem: de 
prijs die de inwoner 
betaalt, hangt af van 
het volume van en het 
aantal keren dat de 
minicontainer wordt 
aangeboden. Dit 
systeem staat als een 
huis en kan soepel en 
snel worden ingevoerd 
in het huidige inzamel-
systeem. Bovendien 
kan de hoogbouw ook 
eenvoudig meedoen: 
bewoners openen 
de ondergrondse 
container met een 

afvalpas met chip. De gedifferentieerde 
tarieven gelden niet voor GFT-afval om 
het scheiden van afval te stimuleren. 
“Om te voorkomen dat restafval straks bij 
het GFT-afval terechtkomt, komt er veel 
aandacht voor handhaving. Ook is een 
grote post opgenomen voor voorlichting, 
want we willen inwoners goed betrekken 
bij Diftar.” Kortom, het gaat om een flinke 
investering. Maar Vente verwacht dit terug 
te verdienen: “Door de papiercontainer 
zijn de papieropbrengsten straks hoger. 
En ik verwacht veel van onze nieuwe 
dienstverleningsovereenkomst met 
Cyclus.” <<

Op 21 februari jl. stemde de gemeen-
teraad van Bergambacht vóór Diftar. 
Wethouder Jan Vente is zeer content 
met dit besluit. Hij vertelt waarom en 
hoe zijn gemeente aan de slag gaat 
met dit beleidsinstrument.

Na afloop van Cyclus’ raadsconferen-
tie in november sprak een raadslid 
uit Zoeterwoude de organisatie aan. 

“Had onze gemeente uitgenodigd als 
spreker. Zoeterwoude werkt namelijk 
al sinds 1990 naar volle tevreden-
heid met Diftar.” Goed punt. Alsnog 
spreektijd voor wethouder Kees den 
Ouden.

Huishoudens in Zoeterwoude beta-
len een deel vastrecht. Daarnaast 
betalen ze per kilo voor restafval 

en per kilo een iets lager bedrag voor 
GFT-afval. Wie een extra container wil, 
betaalt daar ook extra voor. De hoog-
bouw is aangesloten op verzamelcontai-

ners. Dit wordt verrekend via de service-
kosten. 
 
Visie
“Centraal staat het principe van de 
vervuiler betaalt”, aldus Den Ouden 
over de achterliggende visie. “Met 
een financiële prikkel werk je effectief 
aan verdere bewustwording. Daarvoor 
moeten ook de voorzieningen op orde 
zijn. Wij hebben een hoge dichtheid en 
goede spreiding van brenglocaties voor 
onder meer glas. Verenigingen halen 
papier aan huis op. Inwoners kunnen 
tweedehands spullen naar de kringloop-
winkel brengen voor een goed doel. En 
plastic, restafval en GFT-afval halen we 
op bij de mensen thuis.”

effect
De aanpak loont. “Er is een breed 
draagvlak onder inwoners. De 
afvalsorteeranalyse toont een 
scheidingspercentage van 64 procent. 
We halen op jaarbasis meer dan 20 
kilo plastic afval per huishouden op. 
Bovendien is de hoeveelheid afval per 
hoofd van de bevolking in onze gemeente 
veel lager dan in de omliggende 
gemeenten. Het gaat om 355 kilo in 
Zoeterwoude tegenover gemiddeld 503 
kilo in de omliggende gemeenten. Dat 
zijn mooie resultaten.”

Advies
“Verzorg je voorzieningen”, adviseert 
Den Ouden. Hij voegt daaraan toe:  

“En vertrouw je inwoners.” In 
Zoeterwoude is niet of nauwelijks 
sprake van afvaltoerisme: niet bij 
buurgemeenten, niet bij inwoners die 
afval van anderen in hun container 
aantreffen en niet in de openbare ruimte. 
Om dumpen in openbare prullenbakken 
te voorkomen, heeft Zoeterwoude de 
inwerp-openingen van die prullenbakken 
aangepast. En als uit de administratie 
blijkt dat inwoners geen afval aanbieden, 
gaat de gemeente met deze mensen in 
gesprek. Den Ouden tot slot: “Kijk bij 
de invoering door de eerste, eventuele 
weerstand heen en neem iedereen goed 
mee.” <<

“Vertrouw je inwoners”

Visies op diftar

“Wij prikkelen  
met diftar”
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Vennootschap. De 
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Thuis in de openbare ruimte

Thuis in de openbare ruimte

Cyclus heeft alle disciplines 
in huis voor een opgeruimde 
en verzorgde leefomgeving. 

“Daar zijn we trots op en dat laten 
we graag zien in de regio”, zegt Van 
Bloois. “Daarom leveren wij geen 
financiële bijdrage aan evenementen, 
maar sponsoren wij in natura door 
de inzet van onze vakmensen.”

Van beleid
Cyclus bundelt graag haar krachten 
met organisaties die zich ook verant-
woordelijk voelen voor een verzorgde 
leefomgeving, dus ook tijdens en na 
afloop van een evenement. Cyclus 
sponsort evenementen die in de 
openbare ruimte plaatsvinden, die 
voor een breed publiek interes-
sant zijn en die gratis toegankelijk 
zijn. “Het gaat om evenementen 
zonder winstoogmerk, die in de regio 
plaatsvinden. Wij houden bij het 
sponsorbudget ook rekening met een 
regionale spreiding. In overleg met 
de organisatoren van het betreffende 
evenement kijken we met welke pro-

ducten en diensten Cyclus een con-
crete bijdrage kan leveren. Zo zijn wij 
niet alleen zichtbaar met ons logo in 
programmaboekjes en op vlaggen, 
maar zijn we ‘live’ van de partij.”

naar praktijk
Vorig jaar was Cyclus onder andere 
van de partij bij The Passion in 
Gouda, Pettepret in Waddinxveen en 
de taptoe in Ter Aar. In maart hielp 
Cyclus mee met opschoonacties 
in Bodegraven-Reeuwijk, Gouda 
en Kaag en Braassem. Ook zijn we 
in september van de partij bij de 
Goudse Nationale Singelloop in 
Gouda.

Voor meer informatie over spon -
sor mogelijkheden kunt u contact 
opnemen met de afdeling Com -
municatie van Cyclus. Sponsor-
verzoeken kunnen ingediend worden 
middels het sponsor formulier op 
www.cyclusnv.nl. <<

Sponsoren met vakmanschap
Cyclus vindt een opgeruimde en verzorgde leefomgeving belangrijk en 
staat graag middenin de samenleving. “Daarom vormt dat ook de kap-
stok van ons sponsorbeleid”, zegt algemeen directeur Leendert van 
Bloois. Of het nu gaat om het plaatsen van vuilnisbakken of hekwerk, 
het regelen van een verkeersafzetting, of het leveren van een bijdrage 
aan een opschoonactie: Cyclus draagt graag haar steentje bij.
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