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Van afval naar grondstof

Gemeenten spil in betere afvalscheiding

Het beleid van de Rijksoverheid is er 
al langere tijd op gericht om slim-
mer, efficiënter en zorgvuldiger om 

te gaan met grondstoffen en te streven 
naar een ‘circulaire economie’. Daarin 
komt geen afval meer vrij, maar worden 
alle afgedankte producten, stoffen en 
materialen opnieuw in de kringloop 
gebracht. Het mes snijdt aan meerdere 
kanten: we verminderen de milieudruk, 
benutten grondstoffen beter, besparen 
kosten en versterken het bedrijfsleven.

Uitvoeringsprogramma
Onlangs hebben overheden en 
specialisten uit de afvalbranche hun 
krachten gebundeld om doelstellingen 
te vertalen in concrete acties. Er is een 
‘Publiek Kader’ opgesteld met een 
visie op huishoudelijk afval en het 
‘Uitvoeringsprogramma VANG’ 
is ontwikkeld. Dit programma 
richt zich op het stimuleren, 

motiveren en faciliteren van de partijen 
in de keten. Er zijn vier actielijnen 
uitgestippeld met daaronder een breed 
scala aan activiteiten. Het gaat dan 
om meer afvalpreventie en -scheiding, 
hoogwaardige recycling en het sluiten 
van product- en materiaalketens.

Haalbare doelstelling
De geformuleerde afvalscheidingsdoel-
stelling is ambitieus, maar volgens Frans 
van der Have, specialist afvalbeheer 
bij Cyclus, wel haalbaar. “In veel 
Cyclusgemeenten zitten we rond de 
55% hergebruik, dat moet omhoog naar 

Van afval naar grondstof. Dat is de 
ambitie die op initiatief van staats-
secretaris Mansveld is geformuleerd 
in het gelijknamige programma 
(VANG) dat in 2013 verscheen. Doel 
is onder meer om in 2020 75% van 
het huishoudelijk afval te scheiden, 
met nog een verdere groei daarna. 
Daarbij geldt dat een gemiddelde 
Nederlander dan nog maximaal 100 
kilo fijn en grof huishoudelijk restaf-
val per jaar produceert. In het recent 
verschenen Uitvoeringsprogramma 
VANG voor huishoudelijk afval zijn 
deze doelstellingen vertaald in con-
crete acties. In de uitvoering daarvan 
hebben gemeenten een spilfunctie. 
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75% in 2020. Een flinke stap, maar als 
het gaat om afvalscheiding is er nog veel 
winst te halen. En daar zijn steeds betere 
methoden voor. Neem bijvoorbeeld de 
gemeenten Zuidplas, Bergambacht en 
Schoonhoven1, die werken met diftar. 
In de eerste twee gemeenten is de 
hoeveelheid restafval daardoor flink 
afgenomen. Schoonhoven is heel recent 
met diftar gestart, ook daar verwacht ik 
goede resultaten.” 

Grondstoffenplannen
Er is dus duidelijk sprake van een nieuw 
offensief voor huishoudelijk afval. Voor 
de gemeenten is hierin een centrale rol 
weggelegd. Zij zijn de spil als het gaat 
om betere scheiding van huishoudelijk 
afval. Cyclus ondersteunt hen daarbij. 
“We willen een intermediair zijn tussen 
de gemeenten enerzijds en de NVRD en 
het Programmateam VANG anderzijds”, 
vertelt specialist afvalbeheer Herman 
Hofman. “We kunnen gemeenten facili-
teren bij de uitvoering van acties die zij 
moeten en willen uitvoeren. Ook kunnen 
zij een beroep doen op onze expertise bij 

het opstellen van grondstoffenplannen. 
We maken dan onder andere de effecten 
van verschillende inzamelsystemen 
zichtbaar.”

Speerpunten
Cyclus heeft diverse initiatieven op een 
rij gezet om gemeenten in hun taak te 
ondersteunen. Deze speerpunten zijn 
onlangs besproken in het Adviesorgaan 
Regionaal Afvalbeleid (ARA). Hofman: 
“We werken bijvoorbeeld aan een plan 
voor het gescheiden inzamelen van 
plastic, metaal en drankenkartons (PMD) 

en aan activiteiten om het apart houden 
van gft-afval te stimuleren. Ook kunnen 
we de nascheiding op de afvalbreng-
stations nog verder verbeteren. Graag 
gaan we met gemeenten in gesprek over 
de mogelijkheden, uiteraard stemmen 
we de aanpak nauwkeurig af op de lokale 
situatie.” <<

In juni 2014 werd de eerste paal gesla-
gen van de nieuwe huisvesting van 
Cyclus op bedrijventerrein Gouwe Park. 

Inmiddels is de bouw flink op stoom: de 
gebouwen zijn wind- en waterdicht en er 
wordt druk gewerkt aan de afbouw. Alle 
binnenwanden staan en het schilderwerk 
is in volle gang. Parallel aan de bouw 
wordt de verhuizing middels 22 interne 
projecten tot in de puntjes voorbereid. 
Daarbij komt heel wat kijken: van de 
inrichting van het pand tot het opstellen 
van een BHV-plan en het goed opleveren 
van ons huidige terrein. De verhuizing 
staat gepland voor juli van dit jaar. Dat is 
overigens hoofdzakelijk een interne aan-
gelegenheid, de winkel blijft uiteraard 
gewoon open!
Wilt u de bouwwerkzaamheden volgen? 
Surf naar Facebook en zoek op ‘huisves-
ting Cyclus’. <<
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De verhuizing komt in zicht!
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Het Publiek Kader Huishoudelijk Afval 
2025 – opgesteld door het Rijk, de 
gemeenten en de afvalbedrijven – 
beschrijft de doelstellingen en verant-
woordelijkheden voor de middellange en 
lange termijn. 

Het Uitvoeringsprogramma VANG – 
huishoudelijk afval is een gezamen-
lijk programma van het Ministerie 
van Infrastructuur en Milieu, Rijks-
waterstaat/Leefomgeving, gemeenten 
(VNG) en de regionale en gemeentelijke 
afvaldiensten (NVRD). Het programma 
VANG vormt samen met het Landelijke 
Afvalbeheerplan (LAP 2) het landelijk 
afvalbeleid. Beide rapporten vindt u op 
www.cyclusnv.nl/publicaties

Het dak zit erop! 

Aan de bedrijfshal 
en het buitenterrein 
wordt nog druk 
gewerkt.

Maar liefst 141 zonnepanelen voorzien in 
tien procent van de elektriciteitsbehoefte. 

De aanbesteding 
van het meubilair is 
in volle gang. 

 1  Sinds 1 januari 2015 maken de gemeenten Bergambacht en Schoonhoven deel uit van de nieuwe 
fusiegemeente Krimpenerwaard. Beide kernen blijven onveranderd met diftar werken.

Bergambacht en Zuidplas werken met diftar. De 
grafiek laat zien dat dit een goed middel is om de 
scheidingsresultaten te verbeteren. 
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Bergambacht en Zuidplas werken met diftar. De 
grafiek laat zien dat dit een goed middel is om de 
scheidingsresultaten te verbeteren. 

We trappen af met de huidige inzamelstructuur en 
-cijfers in Bodegraven-Reeuwijk. In het overgrote 
deel van de gemeente is in 2012 al omgekeerd 

inzamelen ingevoerd. Dit betekent dat Cyclus de waarde-
volle grondstoffen GFT-afval, papier en plastic huis-aan-
huis inzamelt en dat inwoners het restafval naar een 
ondergrondse container in de buurt brengen. Alleen in 
het buitengebied zijn nog minicontainers voor restafval 
in gebruik. Oskam: “Met deze aanpak komen we in 2014 
uit op 217 kilo restafval per inwoner per jaar en een schei-
dingspercentage van 57%. Die scores gaan we verbeteren 
met Diftar Plus. Daarover is een principebesluit geno-
men.”

VANG-doelstellingen binnen bereik
Bij diftar betalen inwoners per inworp in de onder -
grondse container voor restafval (voor het buitengebied: 
per lediging van de minicontainer). Plus staat voor 
het huis-aan-huis inzamelen van de gecombineerde 
afvalstroom PMD (plastic, metalen en drankenkartons) 
in plaats van de inzameling van alleen plastic. “De 
implementatie hiervan is snel te realiseren, omdat 
de infrastructuur al klaarstaat. De resultaten zullen 
aanzienlijk zijn. De hoeveelheid restafval neemt naar 
verwachting af tot 114 kilo per inwoner per jaar en het 
hergebruikpercentage wordt 71%. Hiermee komen de 
VANG-doelstellingen van 100 kilo en 75% binnen bereik.”

Framen vanuit duurzaamheid
Onder de noemer ‘Bewust Afval Scheiden (BAS) gaat 
Oskam dit voorjaar met inwoners om tafel. “Tijdens de 
BAS-tour bezoek ik de verschillende dorpen en presenteer 
ik de plannen. Daarbij focus ik niet uitsluitend op het 
fenomeen diftar, maar benader ik het vanuit een breder 
perspectief. Ik frame vanuit duurzaamheid. Wie wil er nu 
niet een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving? 
Op een manier die bovendien nog geld bespaart? Want zo 
simpel is het. En wil je niet? Ook prima, maar dan betaal 
je daarvoor.”

Handig en hip
Belangrijker dan het presenteren van de plannen, is het 
luisteren naar de ideeën van inwoners. Hoe Diftar Plus 
er exact uit komt te zien en welk flankerend beleid er 
geldt in Bodegraven-Reeuwijk, werkt Oskam namelijk 
graag uit met de inwoners. “Willen zij een klein variabel 
deel in de afvalstoffenheffing en een groter vast deel, of 
precies andersom om de financiële prikkel optimaal z’n 
werk te laten doen? Gebruiken zij voor PDM graag een 
plastic zak, of vinden ze een minicontainer een betere 
optie? Hoe kijken ze tegen de openingstijden van het 
afvalbrengstation aan? We kunnen de openstelling op 
rustige momenten doordeweeks bijvoorbeeld uitruilen 
tegen openstelling op zaterdagmiddag. Willen we jonge 
gezinnen die nog middenin de luiers zitten als samenleving 
tegemoetkomen? En hoe hip is het om voor het vervoer van 
je afval naar het afvalbrengstation gratis de tuktuk van de 
gemeente te gebruiken? Kortom: met de inwoners wil ik 
afval scheiden en voorkomen handig en hip maken, want 
eigenlijk is afval een gebrek aan creativiteit.” 

Wat Bergambacht kan…
De input uit de BAS-tour neemt Oskam mee in zijn defini-
tieve voorstel aan de gemeenteraad. De besluitvorming 
staat gepland voor het tweede kwartaal. “Het is de 
bedoeling dat wij 1 januari 2016 starten”, zegt Oskam, die 
glimlachend afsluit met een blik over de gemeentegrens: 
“Wat de inwoners van Bergambacht kunnen, kunnen wij 
toch ook?!” <<

Klimaatneutraal in 2035 en kostenreductie. Dat is de ambitie van Bodegraven-
Reeuwijk. Eén van de manieren om dat te realiseren is het verminderen van de 
hoeveelheid restafval en het verhogen van het scheidingspercentage. “In ons 
nieuwe grondstoffenplan staat beschreven hoe we dat gaan realiseren”, zegt 
wethouder Kees Oskam. “Op een handige en hippe manier.”

Wethouder Kees Oskam: 
“Beleid maken is luisteren 
naar inwoners.”

Diftar Plus in Bodegraven-Reeuwijk

“Afval is een gebrek aan creativiteit”

“De hoeveelheid restafval  
neemt af naar 114 kilogram  
per inwoner per jaar en het 

hergebruikpercentage wordt 71%.”
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Vorig jaar hebben we binnen onze 
winkeliersvereniging de afspraak 
gemaakt dat we ons afval zoveel 

mogelijk gaan scheiden”, vertelt voorzit-
ter Wim Schmidt. “Daarmee willen we 
bereiken dat er minder rommel en vuil in 
het winkelcentrum rondslingert. Voorheen 
had iedere winkelier zijn eigen contai-
ner waar alles in ging: papier en karton, 
plastic, glas en restafval. En wat er niet in 
paste, kwam ernaast terecht. Met betere 
afvalscheiding is het winkelcentrum net-
ter en schoner, kan meer worden gerecy-
cled en belasten we het milieu minder. 
Bovendien ontstaat minder restafval, 
waardoor we ook nog kosten besparen.”

Lagere kosten
Cyclus bracht de situatie in kaart en 
stelde voor twee ondergrondse contai-
ners te plaatsen voor het restafval. De 
deelnemende winkeliers kunnen hier met 

een eigen pas 24 uur per dag hun afval 
kwijt. “Ze betalen daarvoor per zak”, legt 
accountmanager Gerbrand van Ast van 
Cyclus uit. “Verder staan er containers 
voor kunststof, papier en glas. Van de sla-
ger heb ik begrepen dat door deze inza-
melmethode zijn volume aan restafval tot 
wel een derde is geslonken. Dat betekent 
een flinke kostenbesparing.” 

Groeiend enthousiasme
Na uitgebreide voorlichting aan de win-
keliers, heeft inmiddels de helft van de 
ondernemers een contract getekend voor 
deelname. “En er komen er wekelijks 
meer bij”, aldus Van Ast. “Ook super-
markt Jumbo doet zo goed als zeker mee. 
Zij willen bewuster omgaan met afval 
en zijn ervan overtuigd geraakt dat dit 
het meest ideale inzamelsysteem is. Dat 
betekent dat we er nog een ondergrondse 
container bij gaan plaatsen!” <<

Grondstoffenplan biedt inzicht en richting

De ambitie is helder: maximaal 100 
kilo fijn en grof huishoudelijk restaf-
val per inwoner per jaar en een schei-
dingspercentage van 75% in 2020. 
De weg daar naartoe ook: met behulp 
van een SMART-grondstoffenplan, 
opgesteld door de afvalspecialisten 
van Cyclus.

Cyclus brengt eerst de huidige situ-
atie in kaart. Denk aan de inzamel-
structuur, de hoeveelheden per 

afvalsoort en percentages hergebruik. 
Overzichtelijke tabellen en grafieken 
brengen de verschillende afvalstromen 
huishoudelijk afval over de laatste jaren 
in beeld, met daarbij ter vergelijking 
cijfers van omliggende gemeenten. Ook 

wordt inzichtelijk gemaakt welke afval-
stromen nog aanwezig zijn in het fijn 
restafval en waar dus het verbeterpoten-
tieel zit. Om de inventarisatie compleet 
te maken, staan ook kosten en opbreng-
sten van de afvalinzameling en -verwer-
king op een rij. 

Scenario’s en flankerend beleid
De afvalspecialisten van Cyclus vertalen 
de landelijke doelstellingen en kaders 
naar de lokale situatie en werken in ver-
schillende scenario’s uit hoe de gemeen-
te de doelstellingen kan realiseren. Denk 
bijvoorbeeld aan omgekeerd inzamelen, 
het inzamelen van PMD (plastic, metalen 
en drankenkartons), diftar als sturings-
instrument en combinaties hiervan. Per 
scenario wordt het verwachte effect in 

beeld gebracht. Daarnaast is flankerend 
beleid een cruciaal onderdeel van het 
grondstoffenplan. Want de praktijk wijst 
uit dat maatregelen met betrekking tot 
bijvoorbeeld handhaving, medisch afval, 
communicatie en keukenmanagement 
grote effecten hebben.
De gemeente kiest het scenario en 
bepaalt hoe het flankerend beleid han-
den en voeten krijgt. Uiteraard helpt 
Cyclus graag om de gemaakte keuzes in 
de praktijk te implementeren, de nieuwe 
aanpak te monitoren en bij te sturen waar 
nodig. Zo biedt het grondstoffenplan 
inzicht en geeft het richting om in de 
regio gezamenlijk te werken aan minder 
restafval en meer hergebruik. <<

Goudse winkeliers enthousiast 
over afval scheiden
Het is een unicum in de regio en misschien zelfs in Nederland: een 
winkelcentrum dat overstapt op gescheiden afvalinzameling en daar-
bij gebruikt maakt van ondergrondse containers. Winkelcentrum 
Bloemendaal in Gouda doet dit sinds begin februari. Meer dan de helft 
van de winkeliers neemt deel en dat aantal groeit nog steeds.

“

Wim Schmidt (links) 
en Gerbrand van Ast 
bij de ondergrondse 

afvalcontainer op 
de parkeerplaats 

van Winkelcentrum 
Bloemendaal in Gouda.
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uit dat maatregelen met betrekking tot 
bijvoorbeeld handhaving, medisch afval, 
communicatie en keukenmanagement 
grote effecten hebben.
De gemeente kiest het scenario en 
bepaalt hoe het flankerend beleid han-
den en voeten krijgt. Uiteraard helpt 
Cyclus graag om de gemaakte keuzes in 
de praktijk te implementeren, de nieuwe 
aanpak te monitoren en bij te sturen waar 
nodig. Zo biedt het grondstoffenplan 
inzicht en geeft het richting om in de 
regio gezamenlijk te werken aan minder 
restafval en meer hergebruik. <<

Goudse winkeliers enthousiast 
over afval scheiden
Het is een unicum in de regio en misschien zelfs in Nederland: een 
winkelcentrum dat overstapt op gescheiden afvalinzameling en daar-
bij gebruikt maakt van ondergrondse containers. Winkelcentrum 
Bloemendaal in Gouda doet dit sinds begin februari. Meer dan de helft 
van de winkeliers neemt deel en dat aantal groeit nog steeds.

“

Wim Schmidt (links) 
en Gerbrand van Ast 
bij de ondergrondse 

afvalcontainer op 
de parkeerplaats 

van Winkelcentrum 
Bloemendaal in Gouda.

Uit de evaluatie van het eerste 
jaar van de campagne blijkt 
dat wethouders en beleidsme-

dewerkers zeer positief zijn over de 
opzet en uitvoering ervan. Dankzij de 
campagne heeft afvalcommunicatie 
nu structurele aandacht binnen de 
gemeenten. De verbeterpunten die 
de evaluatie opleverde - waaronder 
slim omgaan met beperkte ruimte op 
gemeentepagina’s in de krant en op 
zoek naar originele communicatie - 
heeft Cyclus verwerkt in het plan voor 
2015.

Huis-aan-huisbladen
De nadruk ligt op het terugbrengen 
van de hoeveelheid restafval. De 
campagne laat bewoners zien hoe 
ze dat kunnen doen, namelijk door 
waardevolle grondstoffen zoals 
GFT-afval en papier uit het restafval 
te houden. Deze grondstoffen zullen 
ruim de aandacht krijgen in de lokale 
huis-aan-huisbladen (HAH-bladen). 
Vier keer per jaar zal er in de krant 
waar ook de gemeentepagina 
in staat, een campagnepagina 
verschijnen. De bewoners vinden hier 
de cijfers voor hun gemeente en tips 
voor beter afval scheiden. 
Cyclus kiest voor het inkopen van 
advertentieruimte in de HAH-bladen, 
omdat gemeenten zo ontzorgd wor-
den en dit lokale medium een zeer 
groot bereik kent. Uit de HAH-bladen 
Monitor 2014 van NOM (Nationaal 
Onderzoek Multimedia) blijkt dat 
maar liefst 11,8 miljoen Nederlanders 
weleens een HAH-blad lezen. Meer 
dan de helft is geïnteresseerd in 
lokaal nieuws en ook advertenties 
blijkt men zeer nuttig te vinden. 

Inhoud en buzz
Naast de traditionele advertentie, 
steekt Cyclus dit jaar in op meer 
diepgang en buzzwerking. 
Daarom staan we in 2015 minder 
vaak dan voorheen met een 
voorlichtingskraam op de markt. 
De diepte in middels 1-op-1-
contacten is het motto. Zo gaan 
de afvalspecialisten van Cyclus 
per gemeente met één huishouden 
in gesprek over het apart houden 
van GFT-afval en bieden ze hulp 
aan. De ervaringen van het 
huishouden worden gedeeld via 
de campagnepagina in de krant én 
via mond-tot-mond-verspreiding. 
Ook wil Cyclus per gemeente met 
een schoolklas, vriendenclub of 
sportteam een campagnepagina 
over papier maken. Belangrijke 
ingrediënten van deze actie zijn 
persoonlijk contact, de diepte in 
en buzzwerking. Want die dertig 
kinderen uit de klas kunnen met 
elkaar een sneeuwbaleffect creëren.
 

En verder
Net als vorig jaar zal Cyclus aanhaken 
bij landelijke acties en is er ruimte 
om in te spelen op de actualiteit. 
Want als er gestart wordt met de 
inzameling van PMD (plastic, metalen 
en drankenkartons), dan haakt de 
campagne daar natuurlijk op in. Start 
een school met een afvalproject, dan 
komt het lesmateriaal van Maarten 
Milieu goed van pas. En organiseert 
de gemeente een duurzaamheids-
markt of een bewoners avond over 
grondstoffen, dan staat Maarten te 
trappelen om een bijdrage te leveren.
Uiteraard passeren bovenstaande 
acties allemaal de revue op Facebook 

en Twitter. De 
maandelijkse 
prijsvraag op deze 
kanalen is bedoeld 
om meer bezoekers 
te trekken, want het 
web careteam post 
namelijk continu 
tips en trucs om te 
komen tot minder 
restafval en meer 
afvalscheiding. <<

I love afval scheiden

Restafval is zó 2014!
De bewonerscampagne ‘I love afval scheiden’ gaat het tweede jaar 
in. Samen met bijna alle gemeenten in het werkgebied richt Cyclus 
de aandacht dit jaar vooral op het verminderen van de hoeveelheid 
restafval. Daarmee sluit de campagne aan op de landelijke doelstel-
ling: naar maximaal 100 kilo restafval per inwoner per jaar en 75% 
afvalscheiding in 2020.

AFVAL
REST
is zó
2014
GA OOK VOOR ZO MIN
MOGELIJK RESTAFVAL!

DOEL:
100 KG.PER PERSOON

PER JAAR

MAXIMAAL

WAT IS UW SCORE?

Bewoners kunnen 
maandelijks deelnemen 
aan een prijsvraag op 
Facebook.
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Manager Expertisecentrum 
Kees Schrauwen van 
Cyclus legt uit: “Dat de 

gemeente Gouda voor een aan-
zienlijke bezuinigingsopgave 
staat, is niet nieuw. In 2011 werd 
immers al voor €750.000,- aan 
structureel kostenbesparende 
maatregelen doorgevoerd. Op dit 
moment is dat voor de gemeente 
echter niet voldoende, in 2015 
moet nogmaals €500.000,- bezui-
nigd worden op BOR. Voor alle 
partijen is dat natuurlijk een ver-
velend gegeven, de noodzaak van 
de maatregelen is echter evident. 
Daarom hebben we Gouda net 
als in 2011 een menukaart met 
besparingsopties voorgelegd.”

Menukaart
Schrauwen vervolgt: “In 2011 
koos Gouda ervoor te besparen 
op ‘grijs’, ofwel het onderhoud 
aan verhardingen. Het voordeel 
daarvan is dat het effect pas 
na langere tijd zichtbaar is. 
Nu komt echter onvermijdelijk 
het groenonderhoud aan de 
beurt, verder besparen op 
grijs is uit veiligheidsoogpunt 
namelijk onverantwoord. Uit de 
voorgestelde opties heeft Gouda 

er vier gekozen: het onderhouds-
niveau van zowel heesters als 
blokhagen gaat van B naar C, de 
bloembakken worden verwijderd 
en de gemeente stoot de vogel-
volière en het hertenkamp af.”

Impact
De bezuinigingsronde heeft 
helaas een aanzienlijke impact 
op medewerkers van Cyclus én 
samenwerkingspartner Promen. 
Schrauwen: “Dan denk ik niet 
alleen aan directe formatieve 
consequenties, medewerkers 
moeten ook anders gaan werken. 
Ze moeten immers een beeldkwa-
liteit realiseren die lager is dan 
ze zouden wíllen leveren. In een 
speciale instructiebijeenkomst 
geven we hen daar uitvoerig 
uitleg over.” Daarnaast is ook de 
communicatie richting inwoners 
volgens Schrauwen een punt 
van aandacht. “Het effect van 
de gekozen maatregelen is op 
korte termijn zichtbaar in de 
openbare ruimte. Het is dus van 
groot belang burgers duidelijk 
te informeren over de gemaakte 
keuzes. Waar mogelijk en nodig 
adviseert Cyclus de gemeente 
daarover.” <<

Hoewel de economie de eerste tekenen van herstel vertoont, 
zijn de effecten van de economische crisis bij lokale over-
heden nog volop merkbaar. Meer doen met minder is de 
opgave waar ook de gemeente Gouda voor staat. Eén van de 
beleidsterreinen waarop wordt bezuinigd, is het beheer van 
de openbare ruimte (BOR). Cyclus bracht in opdracht van de 
gemeente de mogelijkheden in kaart. 

Besluitvorming  
strategie en  
governance  
uitgesteld

Al geruime tijd is Cyclus in gesprek met haar 
aandeelhoudende gemeenten over de wijze 
van samenwerken. In januari 2014 nam de 
Algemene Vergadering van Aandeelhouders 
(AVA) in grote meerderheid een intentiebe-
sluit voor een model van opdrachtgestuurd 
samenwerken. Dit model werd in 2014 ver-
der uitgewerkt en in de AVA van 22 januari 
jongstleden stond de definitieve besluitvor-
ming op de agenda. Kort voorafgaand aan 
deze vergadering kwamen de gemeenten 
Alphen aan den Rijn en Gouda alsnog met 
alternatieve voorstellen voor de uitwerking 
van het businessmodel, met als gevolg dat 
de besluitvorming is uitgesteld. Cyclus ziet 
mogelijkheden om het samenwerkings-
model aan te passen in de richting van 
de gedane voorstellen en geeft hier de 
komende periode invulling aan. De aanpas-
singen hebben betrekking op vijf thema’s: 
de dialoog met de gemeente Gouda over 
de afbouw van BOR, de opties voor de 
organisatiestructuur, kostenverlaging en 
marktconformiteit, de contractvorm met 
opdrachtgevers en het aanpassen van 
de statuten. De resultaten worden gepre-
senteerd in de AVA van 18 juni, zodat de 
besluitvorming kan plaatsvinden tijdens 
een extra vergadering in september. <<

Bezuinigen op beheer 
openbare ruimte

Het onderhoudsniveau van blokhagen gaat van beeldkwaliteit B (links) naar beeldkwaliteit C.
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Het onderhoudsniveau van blokhagen gaat van beeldkwaliteit B (links) naar beeldkwaliteit C.

Projectleider Sharon van der Spek 
van de gemeente Schoonhoven 
begeleidde de implementatie van 

diftar en ontwikkelde de campagne. Ze 
legt uit: “Diftar bracht voor onze inwo-
ners grote veranderingen met zich mee: 
nieuwe inzamelmiddelen, andere inza-
meldagen en een geheel andere opbouw 
van de afvalstoffenheffing. Dat vroeg om 
gedegen communicatie. Daarbij hebben 
we de inzet van massamedia, zoals de 
gemeentepagina in de lokale krant en de 
gemeentelijke website, gecombineerd 
met een doelgroepspecifieke aanpak. 
Zo ontvingen alle inwoners bijvoorbeeld 
informatie op maat over veranderingen in 
hun eigen situatie. Wie vragen had, kon 
die telefonisch of via een speciaal in het 
leven geroepen e-mailadres stellen.”

Persoonlijke aanpak
Van der Spek vervolgt: “Dankzij het 
e-mailadres en de klantenservice had-
den we goed in beeld wat er leefde onder 
inwoners. Op grond daarvan konden we 
heel gericht aanvullende communicatie-
middelen inzetten. Zo bleek bijvoorbeeld 
dat het gebruik van de afvalpas voor 
ondergrondse containers bij ouderen 
veel vragen opriep. Dus organiseerden 
we een extra informatiebijeenkomst in 
een senionerencomplex, waar we de 
werking van de container aan de hand 
van een demonstratiemodel hebben uit-
gelegd. Daarnaast bleek ook het kiezen 
van het juiste formaat minicontainer voor 
veel bewoners lastig. Mijn collega Esther 
Rietveld heeft daarover een groot aantal 
inwoners per telefoon persoonlijk geadvi-

seerd. Dankzij deze aanpak was de infor-
matievoorziening zo veel als mogelijk 
afgestemd op de behoefte van inwoners. 
Dat is wat mij betreft een belangrijke 
succesfactor in dit project.”

Complementaire samenwerking
In de uitvoering van de campagne 
werkte de gemeente nauw samen met 
de afdeling Communicatie van Cyclus. 
Zo verzorgde Cyclus diverse mailings 
en nam de productie van twee brochu-
res voor haar rekening. Daarbij werd 
zoveel mogelijk aangehaakt bij de regi-
onale bewonerscampagne ‘I love afval 
scheiden’. Hoofd Communicatie Nicole 
Kouwenhoven van Cyclus is enthousiast 
over de samenwerking: “Cyclus heeft 
veel ervaring met de implementatie van 
diftar en kent de technische specificaties 
van het systeem op haar duimpje. Ook 
zijn we gespecialiseerd in bewonercom-
municatie over afvalpreventie en –schei-
ding. Tegelijkertijd weet de gemeente als 
geen ander wat er leeft onder inwoners. 
Door samen op te trekken, versterken de 
verschillende expertises elkaar.” 

Krimpenerwaard
Ook Van der Spek kijkt positief terug 
op de gezamenlijke aanpak: “Dankzij 
de korte lijnen met Cyclus sloten de 
technische realisatie en de communi-
catie steeds naadloos op elkaar aan. 
Dat werkte heel prettig.” Sinds 1 januari 
maakt Schoonhoven deel uit van de 
nieuwe gemeente Krimpenerwaard. 
Bergambacht werkt al met diftar en naar 
verwachting stappen ook de andere ker-
nen over op dit systeem. Van der Spek tot 
slot: “In dat verband is de ervaring die 
we in Schoonhoven hebben opgedaan 
heel nuttig voor de verdere uitbreiding!”  
<< 

Diftar communicatie  

Specifieke vragen persoonlijk en op maat beantwoorden

Op 1 januari 2015 startte de -inmiddels voormalige- gemeente Schoonhoven 
met diftar. Doel is een schone openbare ruimte en het verminderen van 
de hoeveelheid restafval. Met een uitgebreide communicatiecampagne 
bereidde de gemeente haar inwoners voor op de overstap. De combinatie 
van persoonlijk maatwerk met een massamediale aanpak én de intensieve 
samenwerking met Cyclus waren daarin belangrijke succesfactoren. 

Sharon van der Spek en Nicole Kouwenhoven bij een perscontainer voor restafval aan de Kruispoortstraat. Dit 
type ondergrondse container perst het aangeboden afval tot een compact pakket. Dankzij deze technologie kan 
in de historische binnenstad worden volstaan met een beperkt aantal containers en blijft het oorspronkelijke 
straatbeeld behouden.
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Thuis in de openbare ruimte

Thuis in de openbare ruimte

De overeenkomst behelst de inza-
meling en duurzame verwerking 
van het glas, duurt tot en met 31 

december 2017 en heeft twee keer een 
optie op een jaar verlenging. Algemeen 
directeur Leendert van Bloois over het 
nieuwe afvalcontract: “Lansingerland 
streeft ambitieuze milieudoelstellingen 
na. Duurzaam afvalbeleid is daar een 
belangrijk onderdeel van. De gemeente 
wil haar afvalscheidingspercentage van 
47% verhogen naar minimaal 55%. Dat 
begint met het scheiden en hergebruiken 
van waardevolle afvalstromen, zoals 
glas. Want afval is grondstof en glas is 
100% recyclebaar.”

Glas in ’t bakkie
In Nederland is nog veel winst te halen 
met glas. Van de 500 miljoen kilo glas 
die jaarlijks wordt weggegooid, verdwijnt 
er nog circa 150 miljoen bij het restafval. 
Dat is zonde, want door glas te recyclen 
zijn er minder natuurlijke grondstoffen 

nodig. Bovendien zorgt hergebruik voor 
een energiebesparing van 25% en minder 
CO2-uitstoot. Voor het maken van nieuw 
glas met oud glas is namelijk minder 
warmte nodig, dan als er zand, soda en 
kalk wordt gebruikt. Van Bloois: “Door 
de verbeterde techniek in de verwer-
kingsinstallaties hoeft het glas niet 
meer omgespoeld te worden voor het in 
de glasbak gaat en mogen deksels erop 
blijven zitten. Glas in ’t bakkie is dus een 
makkie. Op naar een glasscheidingsper-
centage van 100% in Lansingerland.”

Europese aanbesteding
Cyclus heeft het glascontract in de 
wacht gesleept door deel te nemen 
aan de Europese aanbesteding die 
Lansingerland uitschreef voor een 
deel van haar afvalbeheertaken. 
Deze aanbesteding was opgeknipt 
in vier percelen, waaronder dus de 
glasinzameling. De textielinzameling 
en de papierinzameling zijn beide 
gegund aan Transportbedrijf Van Vliet. 
Het grootste perceel bestaat onder 
andere uit de inzameling van restafval, 
GFT-afval en plastic, het beheer van 
het afvalbrengstation, communicatie, 
educatie en het containerbeheer. Dit deel 
heeft Lansingerland gegund aan Van 
Gansewinkel Overheidsdiensten. Van 
Bloois tot slot: “Natuurlijk hadden wij 
dat grote perceel ook graag in de wacht 
gesleept. We werden echter tweede. 
We eindigden vóór een commerciële 
marktpartij. Die zilveren medaille levert 
ons nu geen concreet werk op, maar 
geeft wel inzicht in onze marktpositie en 
vertrouwen voor de toekomst.” <<

Nieuw contract 

Herrie maken in Lansingerland

Vanaf 1 juli 2015 gaan drie partijen gezamenlijk aan de slag om 
het huishoudelijk afval in te zamelen in Lansingerland. “Cyclus 
is de grootste herriemaker van de drie, want deze club gaat onze 
glasbakken legen”, grapte wethouder Simon Fortuyn tijdens de 
contractondertekening op 29 januari. 

De partijen die vanaf 1 juli 2015 samen werken aan 
minimaal 55% afvalscheiding in Lansingerland
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