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Op 11 oktober 2019 heeft HVC de definitieve prognose van het DVO-tarief voor 2020 

gegeven. Deze laten een stijging van de verwerkingstarieven zien. Vooral de opbrengsten 

van oud papier en textiel zijn flink gedaald. Hoewel de kostenstijgingen een landelijke 

trend zijn en niet ten voordele van HVC komen, hebben de portefeuillehouders opnieuw 

overleg gevoerd met de directie van HVC met als inzet het effect van stijgende 

verwerkingskosten te beperken. Er is intensief en constructief overleg gevoerd wat 

uiteindelijk heeft geleid tot verduidelijking over de marktsituatie én aanvullende 

afspraken met HVC. Deze afspraken zijn verwoord in de brief die als bijlage 4 is 

opgenomen en u reeds via de raadsbrief is toegestuurd.  

 

 

 

DATUM  16 december 2019 

AGENDAPUNT  2.03.05 en 3.06.05 

ONDERWERP  Vervolgstappen implementeren nieuwe DVO's HVC 

PORTEFEUILLEHOUDER  C. van de Pol 

PROGRAMMA 

BELEIDSVELD 

 Programma III: Wonen & Ondernemen 

Openbare ruimte 

ZAAKNUMMER  ZK19001833 

AANLEIDING  Uw raad heeft op 1 juli 2019 een positieve zienswijze afgegeven over de nieuwe 

dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) met HVC. Het college van B&W heeft in haar 

vergadering van 26 november 2019 besloten om de individuele en collectieve DVO met HVC 

aan te gaan. Op 5 december 2019 zijn deze DVO’s formeel ondertekend.  

Ten behoeve van het implementeren van de DVO’s is nog een technische wijziging van de 

Gemeenschappelijke Regeling CAW (GR CAW) noodzakelijk en dient de 

afvalstoffenverordening inclusief uitvoeringsbesluit vastgesteld te worden. 

KADER  Wet milieubeheer, Europese kaderrichtlijn afvalstoffen, Gemeenschappelijke Regeling CAW  

 

WIJ STELLEN VOOR  1. De technische wijziging van de GR CAW vast te stellen. 

2. De Afvalstoffenverordening 2020 gemeente Koggenland vast te stellen. 

BEOOGD 

RESULTAAT 

 De wijziging GR CAW én vaststelling van de Afvalstoffenverordening zijn noodzakelijke 

vervolgstappen die moeten worden genomen nu de DVO’s definitief zijn.  

ONDERBOUWING  1.1 Voor een rechtsgeldige DVO moeten bevoegdheden van het CAW terug 

De nieuwe DVO’s worden aangegaan door de gemeente en niet meer door het CAW. Ook 

het beleid wordt in de nieuwe situatie bepaald door de gemeente. Dit betekent dat de 

beleids- en verordenende bevoegdheid, die nu nog bij het CAW ligt, weer teruggehaald 

wordt naar de gemeente. Hierop heeft het CAW de tekst van de gemeenschappelijke 

regeling aangepast (zie bijlage 2). De verordenende bevoegdheid en taken die daarmee van 

doen hebben (inzameltaken, verlenen vergunningen, handhaving) zijn uit de tekst van de 
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gemeenschappelijke regeling geschrapt. En passant is ook de beleidsbepalende 

bevoegdheid van het CAW geschrapt. Momenteel wordt gewerkt aan het Gemeentelijk  

grondstoffenplan (GGP). Deze komt in de plaats van het regionale, in CAW-verband 

vastgestelde, afvalbeleidsplan. De beleidsbevoegdheid moet dan wel weer bij de 

gemeenten liggen. Vandaar dat dit punt ook meteen is meegenomen.  

 

De gemeente heeft haar afvaltaken, waaronder de bepaling van het afvalbeleid en de 

verordenende (DVO-) bevoegdheid, ondergebracht in de GR CAW. De gemeenten Hoorn, 

Opmeer, Drechterland, Enkhuizen, Stede Broec, Medemblik en uiteraard Koggenland zijn 

deelnemer in deze gemeenschappelijke regeling.  

 

2.1 De gemeente moet weer over een eigen afvalstoffenverordening beschikken.    

De verordenende en beleidsbepalende bevoegdheid komen weer bij de gemeente te 

liggen. Dit maakt ook dat de gemeente over een eigen afvalstoffenverordening en daarop 

gebaseerd Uitvoeringsbesluit moet beschikken. De gemeentelijke afvalstoffenverordening 

komt in de plaats van de vigerende regionale afvalstoffenverordening die door het CAW is 

vastgesteld. In bijlage A1 is de gemeentelijke afvalstoffenverordening, inclusief bijbehorend 

uitvoeringsbesluit opgenomen. De afvalstoffenverordening is opgesteld op basis van de 

modelverordening van de VNG. 

KANTTEKENINGEN  1.1 CAW kan nog verder worden gewijzigd 

De technische wijziging van de GR CAW is een tussenstap. Een verdergaande wijziging van 

het CAW kan op een later moment, op basis van het lopende onderzoek naar de toekomst 

van het CAW, aan de orde zijn. De eindrapportage, inclusief advies over toekomstige taken 

en inrichting, komen in de decembervergadering van het AB CAW aan de orde. In het 

eerste kwartaal van 2020 is bespreking van het advies binnen de gemeenten voorzien. 

Het CAW blijft voorlopig in ieder geval nodig. Bij het CAW blijven de bevoegdheden liggen 

die van doen hebben met de nazorg van stortplaats Westwoud en het aandeelhouderschap 

in HVC. De nazorg van stortplaats Westwoud kan niet zomaar elders worden belegd en 

over (de positionering van) het aandeelhouderschap dient eerst een fundamentele discussie 

te worden gevoerd.  

FINANCIËN  De nieuwe DVO gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2019, voor 2019 levert dit 

een financieel voordeel op. Bij het raadsvoorstel van het GGP wordt aan u voorgesteld hoe 

om te gaan met het financiële voordeel over 2019. 

 

De financiële gevolgen van de nieuwe DVO over 2020 (de kosten aan de HVC en de 

inkomsten van de afvalstoffenheffing) worden in het raadsvoorstel van de belastingen 2020 

meegenomen. 

 

Voorgesteld wordt om de financiële gevolgen van de keuzes die we maken in het GGP op 

te vangen in een nog in te te stellen egalisatiereserve. De vaststelling van het GGP staat 

gepland voor het 1
e
 kwartaal 2020. Het voorstel voor een in te stellen egalisatiereserve 

wordt u voorgelegd in het voorstel voor de vaststelling van de belastingverordeningen 

2020. 
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Datum college: 26 november 2019 

 

Burgemeester en wethouders van Koggenland. 

 

DUURZAAMHEID  De keuzes die worden gemaakt in het nog vast te stellen GGP kunnen invloed hebben op 

het milieu.  

ALTERNATIEVE 

MOGELIJKHEDEN 

 n.v.t.  

 

PACT VAN 

WESTFRIESLAND 

 Er is geen relatie met het Pact van Westfriesland 

COMMUNICATIE  Er vindt verder geen actieve communicatie plaats over dit besluit. Namens alle CAW-

gemeenten gaat een persbericht uit dat alle colleges van B&W positief hebben besloten 

over het aangaan van de nieuwe DVO’s.  

VERVOLG  Vaststelling van het GGP staat gepland in het 1
e
 kwartaal 2020. 

BIJLAGEN  BIJLAGE 2 Wijzigingstekst GR CAW 

BIJLAGE 4 Brief CAW naar HVC met akkoord nieuwe DVO 

BIJLAGE A1 Afvalstoffenverordening 2020 gemeente Koggenland 

   


