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Verslag van het Benen-op-tafel overleg van het Algemeen Bestuur CAW op woensdag 
28 september 2016, aanvang 09:30 uur te Hoorn 
_________________________________________________________________________________ 
 
Aanwezig: de heer V. Reus (voorzitter)   gemeente Drechterland 
  de heer B.S. Nootebos    gemeente Stede Broec 
  de heer H. Stoker    gemeente Opmeer 
  de heer H. Tigges    gemeente Medemblik 
  de heer G. Wijnne    gemeente Enkhuizen 
  de heer N.C. Knijn    gemeente Koggenland 
  mevrouw A.J. de Jong    gemeente Hoorn  
   
Alsmede: de heer S. Bashara    gemeente Hoorn (v.a. 09:50 uur) 

de heer D. de Heer    gemeente Hoorn 
de heer E. Achterberg    gemeente Hoorn 
de heer W. Bosma (secretaris)   NV HVC 

  de heer J.C. Dekker     Commissaris RvC NV HVC 
  de heer D. van Steensel   NV HVC 

de heer WJ. Kraanen    NV HVC 
mevrouw K. Kok     NV HVC 

  mevrouw E. Repetto (notulen)   NV HVC 
 
Afwezig  -
_____________________________________________________________________________ 
 

Er liggen twee onderwerpen ter bespreking: i) het overschot van de reserve voor de nazorg van de 
voormalige stortplaats Westwoud, en ii) bespreking van de mogelijke bezuinigingsopties in de 
dienstverleningsovereenkomst. 
 
Overschot voorziening nazorg Westwoud 
 
De heer Bosma heeft een notitie verspreid over de stand van zaken. Het voorstel in de notitie om ‘het 
overschot’ naar rato uit te keren aan de deelnemende gemeenten wordt niet gedeeld. Dan is het een 
eenmalige uitkering die in de algemene middelen verdwijnt. De aanwezigen pleiten voor het besteden 
van de vrijkomende middelen aan een concreet doel. Omdat de middelen zijn opgebracht vanuit het 
afvalstoffendomein, wordt gepleit voor een concrete besteding waarmee ambities op het gebied van 
een verbeterde afvalscheiding worden gestimuleerd.  
 
Het Algemeen Bestuur geeft opdracht een voorstel uit te gewerkt om het vrijkomende bedrag in 
te zetten voor een bepaald doel.  Dit voorstel zal worden voorgelegd aan de colleges van de 
betrokken gemeenten.  
 
De heer Bashara komt binnen. 
 
Bezuinigingsopties 
 
Dit voorjaar is het bestuur van het CAW bijeen geweest om de serviceverlening en daaraan 
verbonden kosten op basis van de dienstverleningsovereenkomst te bespreken. Het CAW heeft toen 
aan HVC de opdracht gegeven om de mogelijkheden tot bezuinigingen te onderzoeken. Eind juni 
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heeft het bestuur van het CAW aangegeven te kiezen voor een DVO waarbij geen onderscheid per 
gemeente wordt gemaakt. Het idee om onderscheid te maken tussen een tarief voor dienstverlening 
en voor verwerking heeft het bestuur aangehouden; dit idee zal op termijn worden uitgewerkt. Het 
bestuur heeft HVC opdracht gegeven concrete bezuinigingsopties door te rekenen. De heer van 
Steensel doet nu hiervan verslag. 
 
Mevrouw De Jong geeft aan dat de in sheet 3 genoemde taakstelling van het CAW à E. 450.000 niet 
klopt. De opdracht is het onderzoeken van maatregelen die de service verbeteren en de kosten 
verlagen; aan de opdracht zit niet een bepaald bedrag vast. De heer Van Steensel neemt deze 
opmerking mee. 
 
De heer Van Steensel geeft aan dat de opties een hoog-over berekening weergeven van 
mogelijkheden; deze zijn gebaseerd op aannames. Doel van het gesprek vandaag is een toelichting te 
geven op de mogelijkheden op basis van de huidige uitvoeringsovereenkomst. 
 
Uitgangspunt bij de opties is, dat deze moeten leiden tot een substantiële verlaging van de 
exploitatiekosten, een positieve bijdrage leveren aan het milieurendement opleveren, en een hoge 
service op de grondstoffen bieden, waardoor de service op het restafval verminderd kan worden. 
 
De heer Van Steensel laat onderstaande opties de revue passeren: 
 

 
 
De heer Van Steensel geeft aan dat bij het onderzoek ook een aantal maatregelen zijn betrokken die 
wellicht kostenverhogend werken, maar die HVC verstandig vindt uit oogpunt van milieu en 
Arbowetgeving. 
 
1. Verbeteren scheidingspercentage grof huishoudelijk afval 
 
Het voorstel bestaat enerzijds uit het niet langer gratis aan huis ophalen van grof huishoudelijk afval 
door invoering van een tarief a E. 10,00, anderzijds door de service te verhogen, door het beschikbaar 
stellen van gratis aanhangwagens en verruiming van de openingstijden van de ABS-en: 
donderdagavond tot 21.00 uur en zaterdag tot 16.15 uur. 
 
Het verwachte effect van het ophalen van grof huishoudelijk restafval tegen betaling en het bieden van 
een gratis aanhangwagenservice is 50% minder meldingen voor het ophalen aan huis.  
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Dit zijn 890 tonnen, waarvan 776 ton als gescheiden stromen naar de ABS gaan, en 114 ton als 
restafval bij de ABS komen. De scheiding van grof huishoudelijk restafval verbetert van 82,7% naar 
85%. Deze maatregel levert een besparing op van ca. €120.000 tot €145.000 per jaar. Daarnaast 
wordt een extra effect verwacht op de hoeveelheid tonnen door verruiming van de openingstijden van 
de ABS-en: de omvang daarvan is echter lastig in te schatten. 
 
De heer Van Steensel concludeert dat deze maatregel een wezenlijke besparing oplevert en leidt tot 
betere afvalscheiding. Deze maatregel dient weg gepaard te gaan met aandacht voor de 
communicatiewijze naar de inwoners. HVC adviseert om deze maatregel verder uit te werken. 
 
De heer Bashara uit zijn twijfels over de gevolgtrekking dat door langere openingstijden meer afval 
wordt aangeboden. De heer Van Steensel geeft aan dat als de service van een kanaal wordt 
verbeterd, daar meer binnenkomt. Een aantal stromen lekken nu weg via andere kanalen die niet in 
beheer van HVC zijn (metaalboer, textiel). 
 
De heer Knijn verwacht dat een deel van het grof huishoudelijk restafval in het huishoudelijk restafval 
terechtkomt vanwege de kosten voor het ophalen. De heer Van Steensel geeft aan dit effect niet terug 
te zien in de tonnages die via de milieustraat binnenkomen. Risico op dumping blijft ook hier 
aanwezig. 
 
Mevrouw De Jong geeft aan het een interessante optie te vinden en stelt voor om de reacties van de 
aanwezigen te peilen. De heer Stoker vindt dit een goede maatregel, maar deze moet goed worden 
gecommuniceerd. De heer Bashara vindt dit ook een goede maatregel, hij is positief over het 
milieueffect en vindt het een meevaller dat het financieel ook een besparing oplevert.  
De heer Wijnne geeft aan vast te houden aan de dienstverleningsovereenkomst zoals die er nu uitziet. 
De heer Tigges verwacht dat het tarief van E. 10,00 niet goed wordt ontvangen i.h.k.v. lagere 
inkomens. De heer Van Steensel geeft aan eventuele sociale knelpunten mee te nemen in het 
uitgewerkte voorstel. 
 
Het Algemeen Bestuur besluit HVC opdracht te geven dit voorstel nader uit te werken. 
 
2a. Restafval op afstand in de kernen 
 
De heer Van Steensel zet uiteen wat het voorstel behelst. Hierbij wordt een aantal ondergrondse 
containers geplaatst langs uitvalswegen aan de rand van de wijk: 1 container per 100 
woonhuisaansluitingen. Deze maatregel gaat gepaard met beëindiging van de inzameling van 
huishoudelijk restafval via de minicontainer, maar in combinatie met de invoering van een 
minicontainer voor oud papier en karton. De nieuw uitgezette grijze containers worden omgestickerd 
tot blauwe containers. Als alternatief is het mogelijk de grijze containers om te stickeren naar groene 
containers, zodat ook deze vernieuwd en gechipt zijn. 
 
De kosten die hiermee gemoeid zijn, bedrage ca. € 0,- tot € 5.000,- per jaar. De maatregel levert 1.535 
ton meer gescheiden stromen op en dus 1.535 ton minder restafval. Bijkomende voordeel is dat deze 
maatregel een oplossing biedt voor ruimtegebrek en/of stankoverlast bij gezinnen met kinderen in de 
luiers, en het afvullen van de grijze container met grof huishoudelijk restafval of grondstoffen niet meer 
mogelijk is. 
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De heer Van Steensel concludeert dat deze maatregel weliswaar niet leidt tot een kostenbesparing, 
maar dat het evenmin leidt tot een grote kostenverhoging, terwijl er wel een betere afvalscheiding 
tegenover staat. De voordelen van de combinatie met invoering van de blauwe minicontainer is echter 
twijfelachtig. HVC adviseert om de maatregel verder uit te werken. 
 
De heer Van Steensel adviseert om niet te veel ondergrondse containers te realiseren, omdat dit 
resulteert in een iets slechtere kwaliteit grondstofstromen (meer restafval bij pmd). Mevrouw Kok geeft 
aan dat er bij de berekening is uitgegaan van 1 ondergrondse container per 100 
woonhuisaansluitingen. Daarbij is het uitgangspunt om de containers op strategische plekken langs 
uitvalswegen te situeren. De heer Van Steensel geeft aan dat de ingenomen grijze bakken elders 
kunnen worden ingezet.  
 
Mevrouw De Jong informeert of geografisch maatwerk mogelijk is. De heer Van Steensel geeft aan 
dat als er sprake is van dunne bebouwing en grote tuinen er een lagere spreiding plaatsvindt van 
ondergrondse containers. 
 
Het Algemeen Bestuur besluit HVC opdracht te geven dit voorstel nader uit te werken. 
 
2b. Restafval op afstand in de binnensteden 
 
Ook bij dit voorstel worden ondergrondse containers geplaatst langs uitvalswegen aan de rand van de 
wijk: 1 container per 100 woonhuisaansluitingen. De wekelijkse zakkeninzameling huishoudelijk 
restafval wordt beëindigd. De frequentie van de zakkeninzameling van plastic, blik en pak wordt 
verhoogd naar 1 x per 2 weken. Deze maatregel levert 265 ton meer gescheiden stromen op, en dus 
265 ton minder huishoudelijk restafval. De maatregel kost ca. €80.000,- tot €100.000,- per jaar. Er is 
nog geen oplossing voor de GFTE-inzameling meegenomen: deze wordt momenteel beproefd in 
Enkhuizen. 
 
De heer Van Steensel concludeert dat deze maatregel niet leidt tot een bezuiniging, maar juist tot 
verhoging van het tarief per woonhuisaansluiting. Desalniettemin pleit de heer Van Steensel voor deze 
maatregel, om dat er dringende behoefte aan is in het belang van het straatbeeld en van Arbonormen 
bij HVC. HVC adviseert om dit voorstel uit te werken en dan te bespreken. 
 
Mevrouw De Jong informeert of rekening wordt gehouden met monumenten. De heer Van Steensel 
bevestigt dit; HVC heeft hier ervaring mee. 
 
De heer Reus merkt op dat door dit voorstel het aantal transportbewegingen afneemt. Hij stelt voor om 
het voorstel verder uit te werken. 
 
Mevrouw De Jong oppert de mogelijkheid om het bedrag dat vrijkomt van de voorziening voor 
Westwoud in te zetten bij deze business case. De heer Van Steensel bevestigt dat er een 
onrendabele top in zit en dat het dus zinnig zou zijn om dat bedrag hierin te investeren. Mevrouw De 
Jong geeft aan dat plaatsing om een investering vraagt, maar dat de exploitatie door die investering 
goedkoper wordt. 
 
De heer Stoker geeft aan achter de realisatie van ondergrondse containers te staan en wil graag een 
pilot met ondergrondse containers, onafhankelijk van dit bespreekpunt. 
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De heer Bashara staat achter het idee, los van de opbrengst; het restafval is na het uitscheiden van 
andere stromen veel lichter en makkelijker weg te brengen naar een ondergrondse container. 
 
Mevrouw Kok geeft aan dat in Enkhuizen een pilot zal worden gestart om groente-fruit- en etensresten 
(gfe) in containers met passensysteem in te zamelen.  
 
De heer Nootebos vraagt om de timing in de gaten te houden. Er is net een extra bak uitgezet, 
spreker ziet liever niet dat er binnen een korte periode heel veel gaat wijzigen. 
 
Mevrouw De Jong informeert of de realisatie van ondergrondse containers regionaal te faseren is. De 
heer Van Steensel vindt dit bespreekbaar, gestart kan worden bij bijv. nieuwbouw, en stelt voor om 
verder overleg te voeren over de stip aan de horizon. Het voordeel van realisatie bij nieuwbouw is dat 
mensen dan in een gegeven situatie komen wonen en hun gedrag niet hoeven aan te passen, merkt 
de heer Reus op. Mevrouw De Jong stelt voor om deze optie op korte termijn uit te werken. De heer 
Knijn wijst er op dat in alle gemeenten hoogbouw is en vraagt om dit mee te nemen in de uitwerking 
van het voorstel.  
 
De heer Nootebos informeert of de afvalstoffenbelasting wordt meegenomen in de berekening van de 
business cases. Mevrouw Kok geeft aan dat dit, waar het restafval afneemt, is meegenomen. 
 
Het Algemeen Bestuur besluit HVC opdracht te geven dit voorstel nader uit te werken. 
 
3a. Invoering blauwe minicontainer voor papier 
 
De heer Van Steensel geeft aan dat deze maatregel in combinatie zou plaatsvinden met het realiseren 
van ‘restafval op afstand in de kernen (optie 2a). Er zou dan bij het merendeel van de laagbouw (75%) 
3 containers aan huis voor grondstoffen worden geplaatst. In het buitengebied (25% van de laagbouw) 
zou 4 minicontainers krijgen. De grijze minicontainers in de kernen worden omgestickerd naar blauw 
voor papier. De verwachting is dat dit uitmondt in 442 ton minder papier; het extra papier dat inwoners 
gescheiden zullen aanbieden zal het verlies aan bedrijfsmatig papier en karton niet volledig 
compenseren. Het restafval daalt met 502 ton; de besparing bedraagt € 120.000 à € 140.000 per jaar. 
 
De heer Van Steensel geeft aan dat verenigingen niet op doordeweekse dagen kunnen inzamelen 
terwijl inzameling met een zijlader in het weekend niet mogelijk is vanwege geparkeerde auto’s. De 
hoeveelheid ingezameld papier zal naar verwachting dalen, zodat er per saldo geen beter 
milieurendement wordt behaald. Het advies luidt om deze maatregel niet verder uit te werken. 
 
De heer Bashara informeert of bedrijven ook een blauwe container kunnen krijgen. De heer Van 
Steensel geeft aan dat dit kan worden uitgezocht. 
 
Mevrouw De Jong wijst er op dat dit voorstel alleen in combinatie met restafval op afstand kan worden 
ingevoerd en daarom aansluit op wat in het vorige punt is besproken, nl. het plaatsen van restafval op 
afstand in de kernen (buitengebieden); spreekster stelt voor om dit voorstel in combinatie met het 
andere voorstel uit te werken. 
 
Het Algemeen Bestuur besluit HVC opdracht te geven dit voorstel nader uit te werken. 
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3b. Beëindigen inzet verenigingen bij papierinzameling 
 
De heer Van Steensel gaat in op de situatie waarin wordt gekozen om de inzet van en subsidie aan 
verenigingen te beëindigen en de inzameling van papier door HVC te laten uitvoeren. De inzameling 
los aan huis met een achterlader zou dan worden stopgezet en worden vervangen door inzameling 
met de blauwe container en een zijlader tijdens kantoortijden. Ook hier zou de ingezamelde 
hoeveelheid papier dalen met 442 ton en zou het extra papier dat bij inwoners wordt opgehaald het 
verlies aan bedrijfsmatig papier niet volledig kunnen compenseren. De maatregel zou leiden tot een 
daling van het restafval met 502 ton en een besparing van ca. €220.000 à € 250.000 per jaar. 
 
De heer Van Steensel wijst er op dat steeds meer verenigingen moeite hebben vrijwilligers te leveren. 
Als een vereniging niet papier inzamelt, dan zamelt HVC in via minicontainers i.p.v. los aan huis. 
Omdat de hoeveelheid ingezamelde papier daalt, wordt met deze maatregel per saldo geen beter 
milieurendement behaald. Wel levert de maatregel een kostenbesparing op. Het advies luidt om een 
uitsterfbeleid te hanteren: indien een vereniging stopt met de inzameling, dan neemt de 
gemeente/HVC de inzameling over. 
 
De heer Nootebos merkt op dat er nu sprake is van willekeurige subsidiering van verenigingen door 
het gunnen van de papierinzameling, wat voor hem reden is om achter het voorgestelde uitsterfbeleid 
te staan.  
 
De heer Bashara wil graag een nadere uitwerking zien. 
 
De heer De Heer informeert in dit kader of het concessiebeleid met betrekking tot papier als actiepunt 
blijft staan. Mevrouw De Jong en de heer Stoker geven aan dat deze actie blijft staan. Het intrekken 
van de concessie is dan ook een optie.  
 
Het Algemeen Bestuur besluit HVC opdracht te geven dit voorstel nader uit te werken. 
 
4. Chemokar afschaffen 
 
De heer Van Steensel geeft een toelichting. Het voorstel betreft het afschaffen van de inzameling van 
klein chemisch afval (KCA) aan huis en het beëindigen van het detailhandel inzamelsysteem (DIS). 
Het KCA is vanaf dan alleen aan te bieden aan de ABS-en. De aanname is dat het het personeel dat 
nu met deze inzameling is belast, elders is in te zetten. De maatregel heeft geen gevolgen voor de 
afvalstromen en de besparing is ca. € 14.000 tot € 15.000 per jaar. Het advies luidt om dit voorstel 
verder uit te werken. 
 
Het Algemeen Bestuur besluit om HVC opdracht te geven dit voorstel tot uitvoering te brengen, 
inhoudende de beëindiging van de inzameling aan huis van KCA en het detailhandel 
inzamelsysteem. 
 
5. Handhaving inzameling textiel door derden 
 
Binnen het CAW-gebied zamelen HVC en Kringloop Noppes textiel in. HVC ontvangt geregeld 
signalen dat derden textiel inzamelen binnen het gebied. Indien hierop wordt gehandhaafd, gaat de 
potentiële extra opbrengst van het textiel (€ 500/ton) naar de CAW-gemeenten. Het voorstel luidt om 



 
 

7/8 
 

de handhaving te beginnen bij private partijen, maar nog even te wachten bij charitatieve instellingen. 
HVC zal hiertoe bij de private partijen langsgaan en voor de gemeente in beeld brengen wat er aan 
handhaving nodig is. 
 
Mevrouw De Jong vindt het een terechte maatregel, maar vraagt om het Leger des Heils en scholen 
hier niet in te betrekken. De heer Bashara verzoekt om bij charitatieve instellingen niet te handhaven; 
deze hebben een grote gunfactor.  
 
De heer Van Steensel geeft aan dat nu niet duidelijk is wie concessie heeft en wie niet.  
 
Mevrouw De Jong stelt voor om de private clubs aan te pakken en bij charitatieve instellingen een 
voorstel tot handhaving aan het bestuur voor te leggen. 
 
De heer Nootebos geeft aan dat dit vraagstuk  in beleid verankerd moet worden, om te voorkomen dat 
een derde een handhavingsverzoek indient om te handhaven bij charitatieve instellingen. Hij verwacht 
dat door invoering van een tarief voor het ophalen van gha een deel van deze stroom bij deze 
instellingen zal terechtkomen. 
 
Het Algemeen Bestuur besluit HVC opdracht te geven tot uitvoering over te gaan van dit 
voorstel en met de handhaving te starten. 
 
De heer Van Steensel toont een schema met daarin kort de besproken informatie: 
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De heer Van Steensel zal de voorstellen uitwerken en tijdens de vergadering in december 2016 de 
stand van zaken bespreken. Bij die vergadering zal worden besloten wanneer deze voorstellen ter 
besluitvorming aan het AB CAW worden voorgelegd en zal de leden gevraagd worden om - 
voorafgaand aan het besluit van het AB - een collegebesluit te nemen over de voorstellen. 
 
Kwijtscheldingsbeleid 
 
De heer Knijn brengt het kwijtscheldingsbeleid ter tafel en stelt voor om bij de volgende 
bestuursvergadering tevens te bespreken of het mogelijk is om voortaan dit niet meer via het CAW te 
laten lopen, maar direct door de gemeenten te laten afhandelen. 
 
Mevrouw De Jong herinnert er aan dat dit onderwerp is besproken tijdens het eerdere overleg op 
24 juni jl.; een individuele benadering heeft een kostenverhogend effect op gemeenten met veel 
mensen bij wie kwijtschelding plaatsvindt en een kostenverlagend effect bij gemeenten met weinig 
mensen bij wie kwijtschelding plaatsvindt. Om deze reden is ervoor gekozen om het binnen het CAW 
af te handelen. 
 
Beloningsbeleid directie HVC 
 
De heer Reus geeft aan dat besproken moet worden hoe we er in staan.  
 
Mevrouw De Jong stelt voor om voorafgaand aan het overleg over het beloningsbeleid binnen CAW 
verband het onderwerp te bespreken, ergens begin november. De heer Reus zal zijn secretariaat 
vragen dit te organiseren. 
 
De heer Reus dankt de aanwezigen voor de inbreng en sluit het overleg. 


