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Schoonhoven

Aan de vooravond van diftar en ondergrondse containers

Milieudrukvermindering is onder-
deel van het collegeprogramma 
van de Zilverstad. “Betere 

afvalscheiding is één van de manieren 
om dat te realiseren”, zegt Matheij. 
Hij presenteert een aantal cijfers uit 
Schoonhoven: “Vorig jaar belandde 51% 
van het GFT-afval, 32% van het papier, 
72% van het plastic en 24% van het glas 
bij het restafval. Hier willen we beter op 
scoren. Dat past bij onze visie van een 
duurzame gemeente, dat is onze maat-
schappelijke verantwoordelijkheid. En er 
moet flink wat gebeuren om de landelijke 
afvalscheidingsdoelstelling van 65% 
voor 2015 te realiseren.”

Goed voorbeeld
Na de nodige deskresearch en gesprek-
ken met collega-wethouders uit de regio 
en Cyclus koos Schoonhoven voor diftar. 
“Cijfers uit het hele land laten zien dat 
je met dit systeem het verschil kunt 
maken. In Bergambacht is het afval-
scheidingspercentage na de invoering 
van gedifferentieerde tarieven bijvoor-
beeld gestegen van 56% naar 65%. Dat 
zijn cijfers die er niet om liegen.” In 
Schoonhoven betekent de invoering 
dat inwoners vanaf volgend jaar 
betalen per keer dat ze huishou-
delijk restafval aanbieden.

Nieuw containerbestand
Alle huishoudens die nu een grijze 
minicontainer voor restafval gebruiken, 
krijgen dit najaar van Cyclus een nieuwe 
minicontainer met chip. Voor inwoners 
van de binnenstad die hun afval nu nog 
in huisvuilzakken aanbieden en bewo-
ners van hoogbouw die hun afval nu in 
bovengrondse verzamelboxen aanbie-

den, plaatst Cyclus de komende tijd op 
zo’n veertig locaties ondergrondse con-
tainers die met behulp van een afvalpas 
geopend kunnen worden. Naast contai-
ners voor restafval zullen ook camoufla-
geboxen voor GFT geplaatst worden in de 
binnenstad. Ook worden bovengrondse 
glas- en papiercontainers vervangen 
door ondergrondse containers. Voor het 
gebruik van deze inzamelmiddelen is 
geen afvalpas nodig. 

Eerlijk en opgeruimd
Op deze manier zijn alle inwoners aan-
gesloten op diftar en geldt het principe 
‘de vervuiler betaalt’. “Wel zo eerlijk”, 
stelt Matheij. “Binnenstadbewoners 
profiteren bovendien van het feit dat ze 
hun restafval straks 24/7 kwijt kunnen. 
Daar komt bij dat het er op straat veel 
netter uitziet als de bovengrondse ver-
zamelboxen straks weg zijn en de stad 
niet meer elke week vol ligt met vuilnis-
zakken. Dat geeft een opgeruimd beeld, 
voor de inwoners, voor de winkeliers én 
voor de toeristen. En het systeem levert 
de gemeente sturingsinformatie op voor 
een goed en duurzaam afvalbeleid. 
Neem alleen al het correct innen van de 
afvalstoffenheffing en een ‘state of 
the art’ containerbeheer.”

Op 1 januari 2015 start de gemeente 
Schoonhoven met diftar en onder-
grondse containers. Wethouder Peter 
Matheij vertelt bevlogen over nut, 
noodzaak en aanpak van dit afval-
project: “Het verminderen van de 
hoeveelheid restafval en een schone 
openbare ruimte staan centraal. De 
gelijktijdige invoering van diftar en 
ondergrondse containers is cruciaal.”
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Zo maken de bestaande afvalbreng-
stations in Nieuwkoop en Ter Aar 
in de nabije toekomst plaats voor 

één modern en flexibel te gebruiken ABS 
in Nieuwveen. Door een ruime opzet en 
ruime openingtijden moet het veel ser-
vice bieden aan de burgers. De gemeente 

buigt zich momenteel in samenwerking 
met Modulo Milieustraten over het ont-
werp van dit ‘afvalbrengstation nieuwe 
stijl’. Cyclus vervult daarbij een adviseren-
de rol. Doel is te komen tot een toekomst-
bestendig ontwerp dat is toegerust op 
verregaande afvalscheiding én flexibel in 

gebruik is. In dat verband wordt gedacht 
aan een modulaire opbouw in twee lagen. 
De bovenste laag wordt ingericht voor de 
inzameling, de ruimte daaronder is bij-
voorbeeld als opslagruimte en KCA-depot 
te gebruiken. Dat vergroot de flexibiliteit 
en maakt bovendien een eventuele com-
binatie met de Nieuwkoopse gemeen-
tewerf mogelijk. Daarnaast verkennen 
de gemeenten Gouda en Waddinxveen 
de mogelijkheden om gezamenlijk een 
nieuw ABS te realiseren. Dat vervangt de 
afzonderlijke ABS-en in beide gemeenten. 
Potentiële locaties zijn de bedrijventer-
reinen Gouwe Park in Waddinxveen en 
Goudse Poort in Gouda. <<

>>

Het optimaal scheiden van huishoudelijk afval is momenteel een hot 
item in de afvalbranche. Daarbij gaat het niet alleen om de huis-aan-
huis inzameling, ook de afvalbrengstations (ABS-en) zijn een belangrijk 
aandachtspunt. In het activiteitenbesluit is bepaald dat een ABS achttien 
verschillende afvalstromen gescheiden moet kunnen accepteren. Om 
daaraan adequaat invulling te geven, verrijzen de komende jaren op 
diverse locaties nieuwe afvalbrengstations.

Cruciale aanpak
De gelijktijdige invoering van onder-
grondse containers en diftar is cruciaal. 
“Ten eerste om alle huishoudens vanaf 
1 januari 2015 in één keer goed aange-
sloten te hebben op diftar. En met ‘goed’ 
doel ik naast de administratieve kant ook 
op het serviceniveau voor inwoners en 
op de kwaliteitsverbetering van de leef-

omgeving. Ten tweede is het cruciaal om 
te zorgen voor een verantwoorde kosten-
beheersing. De ondergrondse containers 
vergen een flinke investering. Die wordt 
voor een belangrijk deel gedekt door de 
invoering van diftar en de verminderde 
hoeveelheid restafval die daarmee 
gepaard gaat. Minder restafval betekent 
immers lagere verwerkingskosten”, zegt 
Matheij. “En de afname van het restafval 

is makkelijker te realiseren dan mensen 
in eerste instantie denken. Eerder gaf ik 
aan hoeveel GFT-afval, papier, plastic en 
glas er in 2013 in het restafval zat. Als we 
al dat afval vanaf nu apart houden - en 
de voorzieningen daarvoor zijn alom aan-
wezig - dan neemt het afval in de grijze 
minicontainers en huisvuilzakken met 
maar liefst 65% af.”  <<

‘Afvalbrengstation nieuwe stijl’ in ontwikkeling

Voorbeeld van een modulair opgebouwd 
afvalbrengstation in twee lagen. 
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Bij kleinschalige werkzaamheden, 
zoals maai- of snoeiwerk langs de 
weg, is het vaak al voldoende om 

een halve rijbaan af te sluiten”, vertelt 
Jaap Sikkema. Hij is als operationeel 
werkvoorbereider bij Cyclus gespecia-
liseerd in verkeer. “Grotere projecten 
vragen om meer voorbereiding. Daarbij 
bekijken we of het een woonwijk of een 
doorgaande weg betreft, we stippelen 
een omleiding uit, plaatsen de omlei-
dingsborden en verzorgen de communi-
catie richting bewoners, hulpdiensten 
en onze eigen afvalinzameldienst. We 
bekijken ook of het nodig is parkeer-
plaatsen vrij te houden. In zo’n geval 
plaatsen we uiteraard tijdig aankondi-
gingsborden. Dat soort maatregelen 
kun je niet daags van tevoren nemen, 
daar staat een paar weken voor. We 
overleggen in zulke situaties altijd met 
de betreffende aannemer en de hulp-
diensten.”

Grondige voorbereiding
Het grondig voorbereiden en plannen 
van de benodigde maatregelen is één 

van de belangrijkste aspecten van 
het werk, vindt Sikkema. “We hebben 
maandelijks verkeersoverleg met de 
gemeente en de politie. Dan bespreken 
we de lopende en komende grotere 
projecten. Zo zijn we al een paar 
maanden bezig met een gedetailleerd 
draaiboek voor de landelijke intocht van 
Sinterklaas op 15 november in Gouda. 
Naar verwachting komen daar zo’n 
50.000 bezoekers op af en uiteraard 
ook de landelijke media.” Bij het 
plannen van afzettingen en omleidingen 
maakt Cyclus gebruik van een speciaal 
computersysteem waarin alle verkeers-
maatregelen in Zuid-Holland worden 
bijgehouden. “Zodra er iets in staat 
dat gevolgen heeft voor het verkeer in 
en rondom Gouda, krijgen we daarvan 
een melding. Zo voorkomen we dat 
verkeersmaatregelen elkaar ‘bijten’ en 
het verkeer volledig vastloopt.”

Verkeerslichten
Een andere activiteit van Cyclus op het 
gebied van verkeer is het onderhoud 
en beheer van de verkeerslichten. 

“Dat doen we op basis van een 
onderhoudscontract. Daarin is onder 
andere vastgelegd dat we kapotte 
lampen vervangen en storingen aan de 
detectielussen laten verhelpen. Ook 
adviseren we bij de aanleg van nieuwe 
verkeersregelinstallaties. Met een goed 
ontwerp kun je de verkeersstromen 
namelijk optimaal doseren en sturen. 
Dat hangt dan weer samen met de 
verkeersdrukte die wordt verwacht op 
een bepaalde plek. Die kan veranderen 
wanneer er ergens een nieuw bedrijven-
terrein of woonwijk wordt gebouwd.”

Afstemmen en communiceren
Cyclus spant zich dagelijks in voor een 
goede afstemming en communicatie 
met alle betrokken partijen. “Daarmee 
bespaar je tijd en kosten”, weet 
Sikkema uit ervaring. “Ook scheelt het 
frustratie en imagoschade. Bewoners 
zijn niet blij als de straat in één maand 
tijd meerdere keren wordt afgesloten 
voor verschillende klussen. Bij Cyclus 
hebben we het totaaloverzicht zodat 
we tijdig de juiste maatregelen kunnen 
treffen. Daar slagen we doorgaans 
goed in. We kennen het gebied en de 
dagelijkse verkeersstromen als onze 
broekzak. Onze aanpak mag zich 
meten met die van grote steden zoals 
Amsterdam en Utrecht.” <<

Beheer van de openbare ruimte

Veilig verkeer en een goede doorstroming
Soms is het nodig om maatregelen te treffen in de openbare ruimte, 
zodat het verkeer soepel en veilig zijn weg kan vinden. Bijvoorbeeld 
bij wegwerkzaamheden, verhuizingen, bouwprojecten en onderhouds-
werkzaamheden. Maar ook bij evenementen zoals optochten, festivals, 
sportwedstrijden en straatbarbecues. Als het gaat om tijdelijke ver-
keersvoorzieningen ontzorgt Cyclus haar opdrachtgevers van A tot Z.

Operationeel  
Werkvoorbereider 

Jaap Sikkema

“
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In totaal namen drie nieuwe wethou-
ders en twee burgemeesters zitting in 
de AVA en zes wethouders in de ARA-B 

(zie kader). Bij hun aantreden ontvingen 
zij een uitgebreid digitaal informatiepak-
ket over Cyclus. Daarnaast vond op 19 
juni voorafgaand aan de vergadering 
van de AVA een plenaire kennismaking 
plaats met de nieuwe leden. In aanvul-
ling daarop maakt algemeen directeur 
Leendert van Bloois momenteel een 
kennismakingsronde langs alle nieuwe 
bestuurders. Doel is de dienstverlening 
en organisatiestructuur van Cyclus nader 

toe te lichten en van gedachten te wisse-
len over gemeentespecifieke vraagstuk-
ken op het gebied van afvalbeheer en 
het beheer van de openbare ruimte. 

Gemeenteraden
Naast het gedegen inwerken van direct 
betrokkenen, richt Cyclus haar aandacht 
op gemeenteraden. De samenstelling 
daarvan is als gevolg van de verkiezin-
gen immers ook sterk veranderd. Ook 
alle gemeenteraadsleden van klantge-
meenten ontvingen daarom een digitaal 
informatiepakket. Op aanvraag verzorgt 

Cyclus daarnaast graag een raadspre-
sentatie over afvalbeheer en/of beheer 
van de openbare ruimte. Tot slot waren 
we op 16 juni present tijdens de raden-
bijeenkomst in het Huis van de Stad in 
Gouda. Een groot aantal gemeenteraads-
leden uit de regio wist de weg naar de 
informatiekraam van Cyclus te vinden. 
Dat resulteerde in even zoveel interes-
sante en inspirerende gesprekken. Al 
met al hoopt Cyclus met deze aanpak bij 
te dragen aan een voortvarende start van 
de nieuwe raads- en collegeleden. <<

Nieuwe bestuurders succes gewenst!
Bestuurders van klantgemeenten 
vervullen een belangrijke en soms 
complexe rol als opdrachtgever 
en/of aandeelhouder van Cyclus. 
De gemeenteraadsverkiezingen in 
maart brachten een verschuiving 
teweeg in de bezetting van de 
algemene vergadering van aandeel-
houders (AVA) en de bestuurlijke 
variant van het adviesorgaan regio-
naal afvalbeleid (ARA-B). Voor een 
optimaal functioneren van deze 
organen vindt Cyclus het van groot 
belang nieuwe bestuurders goed in 
hun rollen in te werken. 

Cyclus was met een informatiekraam 
present tijdens de radenbijeenkomst in 

het Huis van de Stad in Gouda.

Nieuw in de AVA:
- Dhr. K. Oskam, gemeente Bodegraven-Reeuwijk (wethouder)
- Dhr. J. de Laat, gemeente Gouda (wethouder)
- Mevr. K.M. van der Velde-Menting, gemeente 

Kaag en Braassem (burgemeester)
- Dhr. F. Buijserd, gemeente Nieuwkoop (burgemeester)
- Dhr. H.A. Muller, gemeente Zuidplas (wethouder)

Nieuw in de ARA-B:
- Dhr. T. Hoekstra, gemeente Alphen aan den Rijn
- Dhr. K. Oskam, gemeente Bodegraven-Reeuwijk
- Mevr. H. Niezen, gemeente Gouda
- Mevr. Y. Peters-Adrian, gemeente Kaag en Braassem
- Dhr. M. Vroom, gemeente Waddinxveen
- Dhr. H.A. Muller, gemeente Zuidplas

Organisatiestructuur 
Cyclus

Cyclus kent drie formele bestuursorganen 
(weergegeven in zwart) en drie informele 
bestuursorganen (weergegeven in blauw.) 
Meer informatie over de taken en bevoegd-
heden van deze organen is te vinden op 
www.cyclusnv.nl/aandeelhouders.

Taken en bevoegdheden organen Cyclus N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA)
Samenstelling: de aandeelhoudende gemeenten

Vergaderfrequentie: tenminste 2 keer per jaar

Taken en bevoegdheden:

> Uitgifte aandelen

> Vaststellen jaarrekening

> Winstbestemming

> Wijziging statuten

> Ontbinding vennootschap

> Benoeming commissarissen

Raad van Commissarissen (RvC)
Samenstelling: 5 commissarissen, benoemd door de AVA

Vergaderfrequentie: 6 à 7 keer per jaar

Taken en bevoegdheden:

> Toezicht op bestuur

> Advisering bestuur

> Goedkeuring belangrijke bestuursbesluiten

> Benoeming en ontslag bestuurder

Bestuur Cyclus
Statutair directeur: algemeen directeur

Taken en bevoegdheden:

> Bestuur / directie vennootschap

> Vertegenwoordiging vennootschap in en buiten rechte

In onderstaand schema zijn de formele bestuursorganen en informele overlegorganen van Cyclus N.V. op hoofdlijnen samengevat. Een uitputtende 

beschrijving van deze organen is te vinden in de Statuten van Cyclus N.V. en de notitie ‘Voorstel aan de Gemeentenraden’  d.d. 12-12-2002.

Adviesorgaan Regionaal Afvalbeleid (ARA)
Samenstelling: ambtelijk (ARA-A) en bestuurlijk (ARA-B) adviesorgaan,  

beide bestaande uit vertegenwoordigers van de aandeelhoudende  

gemeenten in de regio’s Midden-Holland en Rijnstreek 

Vergaderfrequentie: 4 à 5 keer per jaar

Taken en bevoegdheden:

> Afstemming en advies over regionaal afvalbeleid en afvalverwerking

Financiële Commissie (FC)
Samenstelling: ambtelijke vertegenwoordigers van de aandeelhoudende 

gemeenten

Vergaderfrequentie: tenminste 2 keer per jaar

Taken en bevoegdheden:

> Informeren aandeelhouders over organisatorische ontwikkelingen

> Ambtelijk vooroverleg over jaarrekening en meerjarenbegroting

Klantenraad
Samenstelling: ambtelijke vertegenwoordigers van de aandeelhoudende 

gemeenten

Vergaderfrequentie: 4 á 5 keer per jaar

Taken en bevoegdheden:

> Overleg kwaliteit dienstverlening

> Overleg gewenste producten en diensten

> Uitwisseling informatie en ervaringen

Informele overlegorganen
Cyclus kent drie informele overlegorganen. Deze zijn niet statutair vast-

gelegd, maar zijn geformaliseerd middels een eigen reglement.

Algemene 
Vergadering van 
Aandeelhouders

Raad van 
Commissarissen

Aandeelhoudende gemeenten

Cyclus N.V.

Bestuur Cyclus

Formele bestuursorganen 
Cyclus kent drie formele bestuursorganen. Deze zijn wettelijk verplicht en 

vastgelegd in de statuten.

Klantenraad

ARA - A

ARA - B

Financiële
Commissie
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Nieuw in de ARA-B:
- Dhr. T. Hoekstra, gemeente Alphen aan den Rijn
- Dhr. K. Oskam, gemeente Bodegraven-Reeuwijk
- Mevr. H. Niezen, gemeente Gouda
- Mevr. Y. Peters-Adrian, gemeente Kaag en Braassem
- Dhr. M. Vroom, gemeente Waddinxveen
- Dhr. H.A. Muller, gemeente Zuidplas

Organisatiestructuur 
Cyclus

Cyclus kent drie formele bestuursorganen 
(weergegeven in zwart) en drie informele 
bestuursorganen (weergegeven in blauw.) 
Meer informatie over de taken en bevoegd-
heden van deze organen is te vinden op 
www.cyclusnv.nl/aandeelhouders.

Taken en bevoegdheden organen Cyclus N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA)
Samenstelling: de aandeelhoudende gemeenten

Vergaderfrequentie: tenminste 2 keer per jaar

Taken en bevoegdheden:

> Uitgifte aandelen

> Vaststellen jaarrekening

> Winstbestemming

> Wijziging statuten

> Ontbinding vennootschap

> Benoeming commissarissen

Raad van Commissarissen (RvC)
Samenstelling: 5 commissarissen, benoemd door de AVA

Vergaderfrequentie: 6 à 7 keer per jaar

Taken en bevoegdheden:

> Toezicht op bestuur

> Advisering bestuur

> Goedkeuring belangrijke bestuursbesluiten

> Benoeming en ontslag bestuurder

Bestuur Cyclus
Statutair directeur: algemeen directeur

Taken en bevoegdheden:

> Bestuur / directie vennootschap

> Vertegenwoordiging vennootschap in en buiten rechte

In onderstaand schema zijn de formele bestuursorganen en informele overlegorganen van Cyclus N.V. op hoofdlijnen samengevat. Een uitputtende 

beschrijving van deze organen is te vinden in de Statuten van Cyclus N.V. en de notitie ‘Voorstel aan de Gemeentenraden’  d.d. 12-12-2002.

Adviesorgaan Regionaal Afvalbeleid (ARA)
Samenstelling: ambtelijk (ARA-A) en bestuurlijk (ARA-B) adviesorgaan,  

beide bestaande uit vertegenwoordigers van de aandeelhoudende  

gemeenten in de regio’s Midden-Holland en Rijnstreek 

Vergaderfrequentie: 4 à 5 keer per jaar

Taken en bevoegdheden:

> Afstemming en advies over regionaal afvalbeleid en afvalverwerking

Financiële Commissie (FC)
Samenstelling: ambtelijke vertegenwoordigers van de aandeelhoudende 

gemeenten

Vergaderfrequentie: tenminste 2 keer per jaar

Taken en bevoegdheden:

> Informeren aandeelhouders over organisatorische ontwikkelingen

> Ambtelijk vooroverleg over jaarrekening en meerjarenbegroting

Klantenraad
Samenstelling: ambtelijke vertegenwoordigers van de aandeelhoudende 

gemeenten

Vergaderfrequentie: 4 á 5 keer per jaar

Taken en bevoegdheden:

> Overleg kwaliteit dienstverlening

> Overleg gewenste producten en diensten

> Uitwisseling informatie en ervaringen

Informele overlegorganen
Cyclus kent drie informele overlegorganen. Deze zijn niet statutair vast-

gelegd, maar zijn geformaliseerd middels een eigen reglement.

Algemene 
Vergadering van 
Aandeelhouders

Raad van 
Commissarissen

Aandeelhoudende gemeenten

Cyclus N.V.

Bestuur Cyclus

Formele bestuursorganen 
Cyclus kent drie formele bestuursorganen. Deze zijn wettelijk verplicht en 

vastgelegd in de statuten.

Klantenraad

ARA - A

ARA - B

Financiële
Commissie

Accountmanager Ernst Vonkeman 
legt uit: “De afspraken die we over 
onze inzet bij calamiteiten maken, 

zijn vastgelegd in de dienstverlenings-
overeenkomst. De concrete taken zijn 
nader uitgewerkt in uitgebreide werkin-
structies. Daarin staat precies wie wat 
doet en waarom.” Als voorbeeld noemt 
Vonkeman de wachtdienst van Cyclus: 
“Deze dienst heeft onder 
andere de opdracht ervoor 
te zorgen dat er altijd een 
medewerker bereikbaar is 
voor meldingen over riolen, 
gemalen en andere cala-
miteiten in de openbare 
ruimte.” 

Signaleren en  
reageren
Zowel tijdens als buiten 
kantoortijden heeft Cyclus 
een team van medewer-
kers paraat om te helpen 
in (potentieel) gevaarlijke 
situaties. Maar ook voordat 
zo’n situatie ontstaat, wordt 
er achter de schermen al 
hard gewerkt. Vonkeman: 
“Als je wacht tot het nood-
weer losbarst, ben je te 
laat. Signaleren is heel 
belangrijk. Twee keer per 
dag checken we de weers-
verwachting. Bij dreigende 
storm zorgen we dat de 
bomenploeg klaar staat om 
in actie te komen. Bij drei-
gende hevige regenval bren-
gen we de watermanage-
mentploeg in paraatheid 
en kunnen we besluiten het 
rioolstelsel leeg te pompen 
en het grondwaterpeil te 
verlagen.” Tijdens extreem 
weer richt de aandacht 

zich vooral op het veilig stellen en het 
bereikbaar houden van de openbare 
ruimte. Vonkeman: “Denk aan tunnels 
leegpompen, rijbanen vrijhouden van 
takken, afzettingen plaatsen, verkeers-
maatregelen nemen enzovoorts. Daarbij 
werken we nauw samen met gemeenten, 
waterschappen, lokale hulpdiensten en 
onderaannemers zoals groenbedrijven.”

Preventie
Na afloop van een calamiteit brengt 
Cyclus rapport uit over de schade en 
voert opruim- en herstelwerkzaamheden 
uit. Vonkeman: “Na een storm brengen 
we het waterpeil bijvoorbeeld weer op 
hoogte, reinigen de straten en maken de 
kolken vrij van bladeren. Ook brengen we 
precies in kaart wat de financiële schade 
is.” Samengevat zijn alle activiteiten 
van Cyclus erop gericht de veiligheid en 
bereikbaarheid tijdens calamiteiten te 
borgen en overlast en schade te beper-
ken. Vonkeman maakt daarbij echter 
wel een kanttekening: “Niet álles is in 
een werkinstructie te vatten, vaak komt 
het ook aan op verantwoordelijkheid 

nemen en improviseren. 
Bovendien hebben we op 
sommige situaties geen 
invloed. Door klimaatver-
andering neemt de kans 
op extreem hevige regen-
val toe en zal er onvermij-
delijk vaker wateroverlast 
zijn. Daarom steken we 
veel energie in preventie. 
Het rioolstelsel reinigen 
en inspecteren we regel-
matig. En iedere drie jaar 
controleren we alle 23.000 
bomen die Gouda rijk is, 
zodat we zeker weten dat 
ze in goede staat verke-
ren.”

Waardevol
De inzet van Cyclus bij 
calamiteiten vormt een 
waardevolle aanvulling op 
het dagelijks beheer en 
onderhoud van de openba-
re ruimte. “We hebben de 
deskundigheid in huis om 
alle werkzaamheden goed 
uit te voeren en op elkaar 
af te stemmen. Bovendien 
kennen we het gebied 
waarin we werken – en 
het rioolstelsel – op ons 
duimpje. Dat stelt ons in 
staat bij calamiteiten snel 
en efficiënt te handelen”, 
besluit Vonkeman. <<

Beheer van de openbare ruimte

Altijd paraat bij calamiteiten

Extreem weer. In Nederland komt het ieder jaar wel een paar keer voor. 
Denk aan de extreme regenval van 28 juli dit jaar, de storm van 5 december 
2013 en de extreme gladheid en ijzel begin 2012. Het zijn calamiteiten die 
gepaard gaan met onveilige situaties, overlast en soms zelfs ongevallen. 
Cyclus staat in dergelijke situaties 24 uur per dag paraat om de veiligheid 
en bereikbaarheid in de openbare ruimte zo goed mogelijk te waarborgen. 

Accountmanager  
Ernst Vonkeman
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De verhuizing naar Gouwe Park is 
nodig omdat Cyclus op de huidige 
locatie uit haar jasje is gegroeid. 

Van Bloois is dan ook blij dat de bouw nu 
van start is gegaan. “Onze medewerkers 
hebben er lang op moeten wachten, maar 
straks werken we vanuit een goed geou-
tilleerde en toekomstbestendige locatie 
die optimaal bijdraagt aan ons werk op 
het gebied van afvalbeheer en beheer 
van de openbare ruimte. Bovendien is de 
ontsluiting vanaf Gouwe Park naar onze 
opdrachtgevende gemeenten in de regio 
een stuk beter.”

Nieuwbouw
Cyclus startte haar zoektocht naar een 
nieuwe locatie met een verkenning 
van de mogelijkheden in de bestaande 
bouw. Volgens projectleider nieuwe 
huisvesting Remco van Rijn strandde 
die zoektocht echter al snel. Hij legt uit: 
“De werkzaamheden van Cyclus stellen 
specifieke eisen aan de huisvesting. We 
rijden de hele dag af en aan met zwaar 
materieel, waarvoor we voldoende 
opslag-en parkeerruimte moeten hebben. 
Bovendien zijn er speciale voorzieningen 

nodig zoals een wasstraat, een loods 
voor zoutopslag, een natzoutinstallatie 
en een bedrijfshal met vloeistofdichte 
vloer. Tot slot is het nieuwe pand de 
thuisbasis van zowel kantoorpersoneel 
als buitendienst. Dat stelt eisen aan de 
hoeveelheid parkeervoorzieningen voor 
personeel. Op grond van deze randvoor-
waarden is ervoor gekozen om op Gouwe 
Park nieuwbouw te realiseren.”

Duurzaam ontwerp
Het nieuwe pand is ontworpen door 
Van Wilsum Van Loon Architectuur & 
Stedenbouw. Enthousiast vertelt Van 
Rijn: “Aan de basis van het ontwerp 
staan de eisen van de gebruikers. 
Daarvoor zijn we in alle gelederen van 
de organisatie te rade gegaan: van 
buitendienst tot kantoorpersoneel 
en van directie tot ondersteunende 
medewerkers. Dat heeft uiteindelijk 
geleid tot een ontwerp dat past bij 
de aard van ons bedrijf én waarin 
onze duurzaamheidsvisie prachtig tot 
uitdrukking komt. Aan de hand van 
de maatregelenlijst uit de BREEAM 
beoordelingssystematiek voor de 

duurzaamheidsprestatie van een 
gebouw, is een pakket aan duurzaam-
heidsmaatregelen samengesteld. Dat 
bestaat onder meer uit een installatie 
voor warmte-/koudeopslag, zonnepa-
nelen die voorzien in tien procent 
van onze elektriciteitsbehoefte, een 
hemelwaterinstallatie voor het vullen 
van de veegmachines, vraaggestuurde 
klimaatbeheersing en vraaggestuurde, 
energiezuinige verlichting. Met dat 
pakket realiseren we BREEAM-footprint 
‘GOOD’.” 

Complexe operatie
De verhuizing staat gepland voor 
de zomer van 2015. Van Rijn vertelt 
daarover: “In feite is dat vooral een 
interne aangelegenheid. De winkel 
blijft ondertussen gewoon open, want 
de afvalinzameling en het beheer van 
de openbare ruimte kun je niet zo maar 
stilleggen. Uiteraard bereiden we deze 
complexe operatie tot in de puntjes voor, 
zodat we op Gouwe Park straks een 
voortvarende start kunnen maken. Ik kijk 
er al naar uit onze opdrachtgevers rond 
te leiden door het nieuwe pand!” <<

Bouw nieuwe huisvesting gestart
Op donderdag 26 juni sloeg algemeen directeur Leendert van Bloois 
onder toeziend oog van opdrachtgevers, medewerkers en bouwpartijen 
de eerste paal van de nieuwe huisvesting van Cyclus. Met deze hande-
ling ging de bouw op bedrijventerrein Gouwe Park officieel van start. 
Ballast Nedam neemt de realisatie voor haar rekening en levert de nieu-
we locatie medio 2015 op.

Algemeen directeur Leendert van Bloois 
sloeg de eerste paal van de nieuwe 
huisvesting. Hij kreeg daarbij hulp van 
Jan Prins (voorzitter van de Raad van 
Commissarissen), Paul van Leeuwen 
(voorzitter van de ondernemingsraad), 
Remco van Rijn (projectleider nieuwe 
huisvesting) en Marcel Pfaff (directeur van 
Ballast Nedam).

6  VAKblad  september 2014



De verhuizing naar Gouwe Park is 
nodig omdat Cyclus op de huidige 
locatie uit haar jasje is gegroeid. 

Van Bloois is dan ook blij dat de bouw nu 
van start is gegaan. “Onze medewerkers 
hebben er lang op moeten wachten, maar 
straks werken we vanuit een goed geou-
tilleerde en toekomstbestendige locatie 
die optimaal bijdraagt aan ons werk op 
het gebied van afvalbeheer en beheer 
van de openbare ruimte. Bovendien is de 
ontsluiting vanaf Gouwe Park naar onze 
opdrachtgevende gemeenten in de regio 
een stuk beter.”

Nieuwbouw
Cyclus startte haar zoektocht naar een 
nieuwe locatie met een verkenning 
van de mogelijkheden in de bestaande 
bouw. Volgens projectleider nieuwe 
huisvesting Remco van Rijn strandde 
die zoektocht echter al snel. Hij legt uit: 
“De werkzaamheden van Cyclus stellen 
specifieke eisen aan de huisvesting. We 
rijden de hele dag af en aan met zwaar 
materieel, waarvoor we voldoende 
opslag-en parkeerruimte moeten hebben. 
Bovendien zijn er speciale voorzieningen 

nodig zoals een wasstraat, een loods 
voor zoutopslag, een natzoutinstallatie 
en een bedrijfshal met vloeistofdichte 
vloer. Tot slot is het nieuwe pand de 
thuisbasis van zowel kantoorpersoneel 
als buitendienst. Dat stelt eisen aan de 
hoeveelheid parkeervoorzieningen voor 
personeel. Op grond van deze randvoor-
waarden is ervoor gekozen om op Gouwe 
Park nieuwbouw te realiseren.”

Duurzaam ontwerp
Het nieuwe pand is ontworpen door 
Van Wilsum Van Loon Architectuur & 
Stedenbouw. Enthousiast vertelt Van 
Rijn: “Aan de basis van het ontwerp 
staan de eisen van de gebruikers. 
Daarvoor zijn we in alle gelederen van 
de organisatie te rade gegaan: van 
buitendienst tot kantoorpersoneel 
en van directie tot ondersteunende 
medewerkers. Dat heeft uiteindelijk 
geleid tot een ontwerp dat past bij 
de aard van ons bedrijf én waarin 
onze duurzaamheidsvisie prachtig tot 
uitdrukking komt. Aan de hand van 
de maatregelenlijst uit de BREEAM 
beoordelingssystematiek voor de 

duurzaamheidsprestatie van een 
gebouw, is een pakket aan duurzaam-
heidsmaatregelen samengesteld. Dat 
bestaat onder meer uit een installatie 
voor warmte-/koudeopslag, zonnepa-
nelen die voorzien in tien procent 
van onze elektriciteitsbehoefte, een 
hemelwaterinstallatie voor het vullen 
van de veegmachines, vraaggestuurde 
klimaatbeheersing en vraaggestuurde, 
energiezuinige verlichting. Met dat 
pakket realiseren we BREEAM-footprint 
‘GOOD’.” 

Complexe operatie
De verhuizing staat gepland voor 
de zomer van 2015. Van Rijn vertelt 
daarover: “In feite is dat vooral een 
interne aangelegenheid. De winkel 
blijft ondertussen gewoon open, want 
de afvalinzameling en het beheer van 
de openbare ruimte kun je niet zo maar 
stilleggen. Uiteraard bereiden we deze 
complexe operatie tot in de puntjes voor, 
zodat we op Gouwe Park straks een 
voortvarende start kunnen maken. Ik kijk 
er al naar uit onze opdrachtgevers rond 
te leiden door het nieuwe pand!” <<

Bouw nieuwe huisvesting gestart
Op donderdag 26 juni sloeg algemeen directeur Leendert van Bloois 
onder toeziend oog van opdrachtgevers, medewerkers en bouwpartijen 
de eerste paal van de nieuwe huisvesting van Cyclus. Met deze hande-
ling ging de bouw op bedrijventerrein Gouwe Park officieel van start. 
Ballast Nedam neemt de realisatie voor haar rekening en levert de nieu-
we locatie medio 2015 op.

Algemeen directeur Leendert van Bloois 
sloeg de eerste paal van de nieuwe 
huisvesting. Hij kreeg daarbij hulp van 
Jan Prins (voorzitter van de Raad van 
Commissarissen), Paul van Leeuwen 
(voorzitter van de ondernemingsraad), 
Remco van Rijn (projectleider nieuwe 
huisvesting) en Marcel Pfaff (directeur van 
Ballast Nedam).

T 

eamleider Reiniging Heleen van 
Duist is blij met het nieuwe voer-
tuig. Ze vertelt: “In het centrum 

vormen sigarettenpeuken een serieus 
probleem. In dit gebied moeten we 
beeldkwaliteitsniveau A realiseren. Dat 
betekent dat er bijvoorbeeld maximaal 
drie peuken (fijn zwerfafval) per vier-
kante meter mogen liggen. Mijn mensen 
werken keihard om dat kwaliteitsni-
veau te realiseren. Maar zodra ze het 
gebied hebben schoongemaakt, liggen 
er alweer nieuwe peuken. Daar is bijna 
niet tegenop te werken. Met de nieuwe 

zwerfvuilverwijderaar kunnen we het 
peukenprobleem sneller en effectiever 
aanpakken. Eén medewerker loopt voor-
uit om met een haak vastzittende peuken 
los te maken, een tweede medewerker 
zuigt ze met de machine op. Ook peuken 
dicht langs de gevels kunnen daarbij 
meegenomen worden, dat is een belang-
rijk voordeel. Ik ben dan ook heel blij met 
deze extra voorziening.” Cyclus huurt de 
nieuwe wagen voorlopig voor een peri-
ode van drie maanden van sociale werk-
voorzieningbedrijf Promen, waarmee zij 
een structurele samenwerkingsovereen-

komst heeft. Dit bedrijf levert ook twee 
medewerkers die de zwerfvuilverwijde-
raar bedienen. Na de testperiode wordt 
bepaald of de proef een vervolg krijgt. <<

Kort na het mini-symposium nam de 
AVA met overgrote meerderheid een 
intentiebesluit voor het door Cyclus 

te hanteren businessmodel. Daarbij is 
conform de aanbevelingen uit het onder-
zoek gekozen voor het nader uitwerken 
van een model van opdrachtgestuurd 
samenwerken (OGSM). Momenteel 
wordt concreet invulling gegeven aan dit 
model. Adviesbureau IPR-Normag treedt 
daarbij op als projectleider en heeft een 
plan van aanpak opgesteld. Daarin wordt 
onderscheid gemaakt in vier deelprojec-
ten: strategie en organisatie, busines-
scase beheer van de openbare ruimte, 
bestuurlijk-juridisch en financiën. 
Belangrijk onderdeel van de aanpak is 
een serie ambtelijke workshops rond de 
thema’s afvalbeheer en beheer van de 

openbare ruimte. Hierin wordt verkend 
hoe het gekozen samenwerkingsmodel 
met betrekking tot deze thema’s 
ingevuld kan worden. De resultaten van 
de workshops vormen input voor een 
visiedocument van IPR-Normag, bedoeld 
als voorbereiding op de definitieve 
besluitvorming over de invulling van 
het businessmodel. Die vindt naar 
verwachting plaats in de AVA van januari 
2015.

Voor het zover is, wordt het visie-
document op ambtelijk niveau besproken 
met de regionale klankbordgroep 
en op bestuurlijk niveau met de 
begeleidingscommissie, bestaande uit 
vertegenwoordigers uit de AVA en de 
RvC. <<

 

Peukenproblematiek aangepakt

Projectorganisatie Strategie en Governance

Als het gaat om zwerfvuil lijken achteloos weggegooide sigarettenpeuken 
op het eerste gezicht nogal onschuldig. Voor team Reiniging van Cyclus 
vormen ze echter een lastig probleem. In het centrum van Gouda komen 
er zó veel op straat terecht dat de vereiste beeldkwaliteit niet altijd te rea-
liseren is. Om dat probleem te tackelen zet Cyclus sinds kort een speciale 
zwerfvuilverwijderaar in.

De laatste berichtgeving in VAKblad over de strategie en governance van 
Cyclus dateert alweer van januari van dit jaar. Toen blikten we terug op 
het mini-symposium waar de resultaten van het onderzoek ‘Strategie en 
Governance’ aan een brede groep stakeholders werden gepresenteerd. 
De radiostilte die daarop volgde was slechts schijn: de betrokken partijen 
zaten het afgelopen halfjaar zeker niet stil. Een korte update. 

Update Strategie en Governance
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Colofon

 Volg Cyclus op
  www.twitter.com/Cyclus_NV

Cyclus is een Naamloze Vennoot-
schap. De volgende gemeenten zijn 
aandeelhouder: Alphen aan den 
Rijn, Berg ambacht, Bodegraven-
Reeuwijk, Gouda, Kaag en 
Braassem, Nederlek, Nieuwkoop, 
Ouderkerk, Schoonhoven, Vlist, 
Waddinxveen, Zuidplas.

Adres
Postbus 228
2800 AE Gouda
Goudkade 23
Telefoon 0182 - 547500
Fax 0182 - 547557
E-mail info@cyclusnv.nl
Internet www.cyclusnv.nl

Vakblad is een uitgave van Cyclus 
en verschijnt viermaal per jaar. 
Vakblad wordt verspreid onder 
relaties van Cyclus.

Redactie
Afdeling Communicatie Cyclus
Annemieke Bos | tekst & concept

Fotografie
Cyclus
Astrid den Haan, Promen

Dtp en drukwerk 
CommSa

Oplage
200 exemplaren

Artikelen uit Vakblad kunnen 
door de deelnemende gemeenten 
zonder toestemming van de 
uitgever worden overgenomen. 
Het over nemen of reproduceren 
van artikelen door anderen is 
uitsluitend mogelijk na schriftelijke 
toestemming van de uitgever.

Thuis in de openbare ruimte

Thuis in de openbare ruimte

De afgelopen maanden stond ‘I love 
afval scheiden’ in het teken van 
voedselverspilling. In vijf van de 

acht gemeenten konden inwoners bij de 
Cycluskraam terecht om tips in te slaan 
om slimmer te kopen, te koken en te 
bewaren. De voedselquiz kon rekenen 
op meer dan 200 deelnemers, waarvan 
er uiteindelijk vijf in het zonnetje werden 
gezet door de wethouders. Zij ontvingen 
op het gemeentehuis een dinerbon van 
een lokaal restaurant, dat het voorkomen 
van voedselverspilling hoog in het vaan-
del heeft. Aan deze lokale acties werd de 
nodige aandacht besteed via de gemeen-
telijke kanalen en op de Facebook- en 
Twitterpagina van de campagne. Ook de 
afvalthermometers en andere interes-
sante weetjes over afvalscheiding waren 
hier te vinden.
 
Glas in ’t bakkie
De komende maanden staat het scheiden 
van glas centraal. Daarbij maken we 
gebruik van de campagne ‘Glas in ’t 
bakkie’ van Nedvang. Tijdens een ludieke 

actie worden inwoners bij 
de glasbak verwelkomd 
met een rode loper en 
als VIP ontvangen door 
het promoteam. Zij 
krijgen de boodschap 
mee dat glas scheiden 
nu nog makkelijker 
wordt. Voortaan mag glas 
namelijk ook met restjes 
en deksel in de glasbak. 
De VIP’s ontvangen 
ook een handige tas, 
waarmee ze glas in huis 
nog makkelijker kunnen 

bewaren. Ook deze actie krijgt – uiteraard 
in overleg met de deelnemende 
gemeenten – de nodige lokale en 
regionale follow-up. Nedvang zorgt voor 
de landelijke follow-up. De laatste drie 
maanden van het jaar voeren zij namelijk 
een grote landelijke campagne, met onder 
andere spots op tv, een online campagne 
en advertenties in dagbladen. Zo kan het 
niemand ontgaan dat glas scheiden een 
makkie is.

Kijk voor meer informatie op: 
www.facebook.com/iloveafvalscheiden. <<

I love afval scheiden

Aanhaken bij landelijke glascampagne
Wist u dat er jaarlijks in Nederland nog 150 miljoen kilo glas in de 
restafvalbak verdwijnt? Tegenover 350 miljoen kilo glas in de glasbakken. 
Reden voor Nedvang om in 2014 een glascampagne te starten.  
En natuurlijk sluiten we daar met de regionale voorlichtingscampagne  
‘I love afval scheiden’ bij aan. 
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