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1 leeswijzer. 
Voor u ligt een uitgebreide toelichting van HVC op de vernieuwde DVO, met hierbij een nieuwe 

tariefstelling en afrekening. We gaan kwalitatief en kwantitatief in op voordelen van onze nieuwe DVO, 

daarnaast laten we het partnerschap van HVC zien.  

In de afgelopen periode hebben we gezamenlijk veel bereikt, denk hierbij in het bijzonder aan de 

enorme afname van de hoeveelheid fijn huishoudelijk restafval als gevolg van sinds 2015 voorbereide 

en vanaf 2017 geïmplementeerde maatregelen die de komende jaren nog doorlopen. We zijn het 

restafval minder vaak gaan inzamelen of hebben de inzameling hiervan op afstand gezet en we zijn het 

plastic verpakkingsafval vaker gaan inzamelen en zijn begonnen met het verstrekken van bakken voor 

deze fractie (vooralsnog alleen in Julianadorp). 

Het inzicht in de huidige kosten van HVC voor de gemeente Den Helder en de prognose voor 2020 

laten zien dat de totale kosten voor 2020 zullen toenemen. HVC streeft ernaar om continu te 

verbeteren en efficiënt te werken. Daartoe zien wij mogelijkheden en doen voorstellen om deze 

toename in kosten te beperken. Samen kunnen we ambities formuleren op de drie invalshoeken 

(service, afvalscheiding en/of kosten) en er middels maatregelen voor zorgen dat de kosten voor de 

inzameling en verwerking van afval- en grondstoffen worden gereduceerd of althans minder hard 

toenemen de komende jaren.  

Wij zijn er voor onze aandeelhouders en voeren de dienstverlening uit zoals de gemeente dit 

individueel wil en daarmee helpen wij de gemeente Den Helder met het bereiken van haar ambities.  
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2 inleiding. 
Gemeente Den Helder en HVC hebben de gezamenlijke intentie om voor de komende jaren de 

samenwerking te continueren in een vernieuwde dienstverleningsovereenkomst (DVO) betreffende de 

uitvoering van de taken, die HVC nu voor de gemeente Den Helder uitvoert. De samenwerking verloopt 

naar tevredenheid van beide partijen. De lijnen zijn kort, partijen weten elkaar snel en adequaat te 

vinden. De huidige DVO kent een ‘all-in’ tarief, voor de eerste 10 jaar begroot, dat jaarlijks wordt 

geïndexeerd, maar dit is niet meer van deze tijd constateren zowel de gemeente Den Helder als HVC. 

 

De gemeente wenst zelf ambities te bepalen, samen met HVC beleidskeuzes te maken, daarop te 

kunnen sturen, meer transparantie en af te rekenen op basis van werkelijke kosten. Dit zijn ook de 

aanbevelingen die naar voren zijn gekomen uit de rapportage van de rekenkamercommissie (RKC). 

Door transparant inzicht in kosten per product zijn wij gezamenlijk in staat om beleidsmatige keuzes te 

maken ten einde de doelmatigheid te vergroten en de totale afvalbeheerskosten te verlagen. 

Momenteel zijn of komen maatregelen in het kader van ‘Meerwaarde Uit Afval’ met dit doel in uitvoering 

en dit loopt nog tot en met 2021. In de nabije toekomst zullen we echter verder moeten kijken om te 

komen tot de Rijks doelstellingen (en uiteraard die van gemeente Den Helder zelf). Het opstellen van 

een grondstoffenplan behoort tot de mogelijkheden om dit verder uit te werken. De vernieuwde DVO, 

geeft hier invulling aan en biedt gemeente Den Helder handvatten om gezamenlijk het toekomstige 

beleid vorm te geven.  

 

Belangrijke uitgangspunten, aanbevelingen van de RKC en voordelen van de vernieuwde DVO: 

 Heldere, eenvoudige en eerlijke afspraken; 

 Gemeentelijk maatwerk ten aanzien van het ‘wat’ en ‘hoe’ van de taken; 

o Beschreven in gedetailleerde productbladen; 

 Flexibiliteit en toekomstgerichtheid van de DVO; 

o Mogelijkheid tot aanpassingen gedurende de looptijd; 

o Opstellen van grondstoffenplannen met hierin doelen en ambities van de gemeente; 

o Eenvoudig op verzoek van de gemeente toevoegen (of aanpassen) van producten; 

 Transparantie (in dienstverlening en vergoedingen); 

o Kosten inzichtelijk per product; 

o Direct toerekenen verwerkingskosten en opbrengsten, waardoor afval scheiden loont.  

 

In de huidige dienstverlening (afvalinzameling en aanvullende taken1) wordt in opdracht van de 

gemeente Den Helder een uitgebreid pakket van service aangeboden. Een belangrijke voorwaarde is 

dat het toekomstige beleid op de inzameling van afval- en grondstoffen niet mag leiden tot hogere 

kosten voor de inwoners. Sterker nog: doel is een hoger milieuresultaat tegen lagere kosten. Er zijn 

verschillende inzamelconcepten en maatregelen gericht op het realiseren van dit doel, de gemeente en 

HVC spannen zich maximaal om dit te bewerkstelligen.  

 

Begin 2019 hebben gemeente Den Helder en HVC een proces vormgegeven en gestart om te 

onderzoeken wat de uitkomst van een geactualiseerde dienstverleningsovereenkomst brengt. In de 

beginfase hebben we gezamenlijk kort geëvalueerd. 

                                                   
1 Aanvullende taken: taken die HVC ook uitvoert (nieuwe DVO), gladheidsbestrijding (Beheer Openbare Ruimte) en afhandeling 
van dumpingen/meldingen (Beheer Openbare Ruimte). 
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Blauwdruk voor DVO’s 

 

HVC heeft gedurende de afgelopen jaren een model ontwikkeld om de dienstverlening met haar 

gemeenten te borgen. Dit model heeft HVC in diverse trajecten met andere gemeenten en advocaten 

kantoor De Brauw Blackstone Westbroek ontwikkeld. Deze zogeheten blauwdruk was het vertrekpunt 

om ook de DVO met gemeente Den Helder te vernieuwen. Het model bestaat uit 3 afzonderlijke 

gedeeltes die met elkaar samen de DVO vormen. 

 
DVO Deel I: Juridische afspraken 

HVC heeft samen met de gemeente Den Helder een proces doorlopen om scherpte en duidelijkheid te 

krijgen over welke algemene en juridische afspraken er van toepassing zijn. De blauwdruk die HVC 

heeft voor dit gedeelte van de DVO is door deze afstemming met Den Helder verbeterd en daarmee 

duidelijker geworden.  

 
DVO Deel II: Gedetailleerde productbladen 

Gemeenten hebben altijd specifieke wensen, waardoor de uitvoering van taken in details kan 

verschillen, voor Den Helder hebben we dit nu vastgelegd in de productbladen. Deze productbladen 

zijn het vertrekpunt voor het gedurende de looptijd van de DVO dynamische document. Dit gedeelte 

heeft extra structuur gekregen, waardoor het geheel beter leesbaar wordt. 

 
DVO Deel III: Vergoedingen per product 
Het resultaat van de gemaakte afspraken in DVO Deel I en de uitvoering van taken conform DVO Deel 

II vormt het financiële gedeelte, met hierin de afspraken over de vergoedingen en tarieven per product. 

De grondslag hiervoor is werkelijke kosten en het direct toerekenen van verwerkingskosten waardoor 

afval scheiden loont. 



  

 

toelichting vernieuwde DVO gemeente Den Helder.  7 

3 inzicht in kosten. 
In de huidige DVO staat dat er na een periode van 5 jaar een (financiële) evaluatie zou plaatsvinden. 

Medio 2016 hebben HVC en gemeente Den Helder deze evaluatie gehouden, conclusie was dat HVC 

een financieel tekort had van circa EUR 275.000,- wat neerkomt op 10,-2 per Wha (prijspeil 2016). 

Gezamenlijk is destijds besloten om de DVO niet aan te passen en geen andere 

afrekeningssystematiek te gaan hanteren. Sinds 2016 is er door zowel HVC als gemeente Den Helder 

hard gewerkt, zie hiervoor onze terugblik in het volgende hoofdstuk, om inwoners aan het afval 

scheiden te krijgen en goede milieuresultaten te realiseren. Hiervoor zijn diverse taken/producten in de 

DVO gewijzigd en/of toegevoegd als gevolg van onder andere het programma ‘Meerwaarde Uit Afval.   

Deze aanbieding is een weergave van de kosten zoals wij deze momenteel voor de gemeente Den 

Helder maken, inclusief de effectuering van de overeengekomen ‘Meerwaarde Uit Afval’-maatregelen3. 

De weergave biedt de kosten per product en de geactualiseerde DVO voorziet daarnaast in een 

volledig transparante weergave (en afrekening) van de werkelijke kosten, die samenhangen met de 

verwerkingskosten en opbrengsten van afval- en grondstoffen. Een vernieuwde DVO vormgegeven op 

deze manier stimuleert milieurendement en zorgt ervoor dat afval scheiden, voor alle stakeholders, 

loont. Indien de gemeente Den Helder nog betere resultaten op het gebied van afvalscheiding 

realiseert, heeft dit direct effect op de financiële afrekening van de nieuwe DVO. 

De financiële uitkomst van de actualisatie laat zien dat de kosten (prijspeil 2019) met circa  

EUR 311.000,- ( EUR 11,- per Wha) zijn toegenomen (zie tevens paragraaf 5.2 ‘achtergrond bij hogere 

kosten’, pagina 11). Hierbij opgemerkt dat de kosten voor aanpassingen aan het totale afval- en 

grondstoffen inzamelsysteem tot en met fase 3 al volledig zijn meegenomen, maar het nog wachten is 

op de effectuering van de milieuresultaten door het scheidingsgedrag van inwoners. Dit resulteert direct 

in lagere kosten dan wel hogere inkomsten vanuit de grondstoffen.  

                                                   
2 Het tarief per Wha conform DVO (2016) afspraak was EUR 220,25 per Wha, de werkelijke kosten van HVC waren EUR 229,91 

per Wha. 
3 Meerwaarde uit Afval: Medio 2015 in samenwerking met HVC opgesteld en door de raad van gemeente Den Helder 

vastgesteld, waarvan de implementatie nog in volle gang is, momenteel is fase 1 (Julianadorp) afgerond, fase 2 (nieuw Den 
Helder, Huisduinen en De Schoten) wordt in 2019 geïmplementeerd en fase 3 (rand van de binnenstad) in 2020 . 



  

 

toelichting vernieuwde DVO gemeente Den Helder.  8 

4 terugblik. 
HVC heeft in 2010 het beheer van de afvalinzameling en verwerking van Den Helder overgenomen. In 

die bijna tien jaar heeft HVC de inzameling verder doorontwikkeld met onder andere een klantenservice 

en webcare, een overzichtelijke website en app en een professionele inzameling. Een paar 

voorbeelden van werkzaamheden en ontwikkelingen die voor beide partijen extra waardevol zijn, willen 

we hier in het bijzonder noemen. 

4.1 Meerwaarde uit afval 

HVC en de gemeente hebben intensief samengewerkt om tot maatregelen te komen die moeten leiden 

tot minder huishoudelijk restafval. Doel van deze maatregelen is zo dicht mogelijk bij de VANG 

doelstelling van 100 kg restafval per persoon per jaar te komen in 2020, in 2018 was dit 211 kg.  

 

In 2014 en 2015 is de besluitvorming voorbereid en na besluitvorming eind 2015 is de implementatie 

van de eerste maatregelen in 2016 verder voorbereid om hiermee in 2017 te starten. De gemeente 

heeft ervoor gekozen om de maatregelen fasegewijs te implementeren. Een eerste stap die gedaan is, 

is het in 2017 minder vaak ophalen van het restafval bij huishoudens (1 keer in de 4 weken) in 

combinatie met het vaker ophalen van plastic verpakkingen, blik en drinkpakken (1 keer in de 2 weken 

in plaats van 1 keer in de 4 weken). 

 

Vanaf 2018 is gestart met het beoogde systeem: 

Als eerste fase is bij de laagbouw in Julianadorp 

de bak voor plastic verpakkingen, blik en 

drinkpakken uitgerold en zijn de burgers het 

restafval gaan brengen naar reeds aanwezige  

en bijgeplaatste verzamelcontainers voor 

restafval. Om verkeerd gebruik tegen te gaan, 

hebben de burgers die gebruik mogen maken  

van de verzamelcontainers een afvalpas gekregen 

van HVC. 

 

De resultaten zijn enorm. In twee jaar tijd is de 

hoeveelheid restafval met 20 procent afgenomen 

van 15.000 ton op jaarbasis naar ongeveer 12.000 ton op jaarbasis. Maar de implementatie in de 

overige wijken is nog gaande en we verwachten nog betere resultaten. Hiervoor zijn forse investeringen 

gedaan om deze resultaten te kunnen bereiken. 

 

Fase 2 start in 2019 en in het vierde kwartaal krijgen de wijken De Schooten, Huisduinen en Nieuw Den 

Helder een bak voor plastic verpakkingen, blik en drinkpakken aan huis en restafval op afstand. In 2020 

(fase 3) zijn de wijken De Geleerdenbuurt, Vogelbuurt, Tuindorp Oost en West, Oud Den Helder, 

Sluisdijkbuurt en Indische buurt Zuid aan de beurt. 

 

Blijft nog over het echte binnenstedelijk gebied (fase 4) waar maatwerk op zijn plaats is. Hier worden nu 

al voorbereidingen voor getroffen. 
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Tot slot de hoogbouw. In 2019 start HVC een proef bij twee hoogbouwcomplexen. Deze krijgen 

containers voor oud papier, plastic verpakkingen, blik en drinkpakken, gft en etensresten en glas. De 

huidige verzamelcontainers voor restafval worden in aantal teruggebracht. De effecten worden 

gemonitord en bij slagen van deze pilot kan de maatregel doorgevoerd worden bij andere 

hoogbouwcomplexen in gemeente Den Helder. 

4.2 Gladheidbestrijding en andere BOR taken 

De ontwikkelingen in de gladheidbestrijding hebben de afgelopen jaren niet stilgestaan. Dit heeft er toe 

geleid dat HVC in aanvang de gladheid curatief (achteraf) bestreed. Het afgelopen seizoen 2018-2019 

is begonnen met preventieve bestrijding, tot grote tevredenheid van zowel gemeente, HVC als de 

inwoners. 

 

Gladheidbestrijding is een taak die geschaard wordt onder de BOR taken. BOR staat voor Beheer 

Openbare Ruimte. HVC en gemeente Den Helder onderzoeken of er wellicht nog andere BOR taken op 

korte of langere termijn voor de gemeente door HVC uitgevoerd zouden kunnen worden, zoals 

onkruidbeheersing, kolken zuigen, het legen van prullenbakken etc.. Deze taken beschrijft HVC 

allemaal in de DVO nieuwe stijl zodat ze geeffectueerd kunnen worden wanneer hiervan sprake is. 

 

 

 
                                                                                                                             

                                                                                                                            machinaal vegen 
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5 financieel inzicht nieuwe DVO. 
In de tabel op pagina 11 geven we een weergave van de huidige kosten   

met prijspeil 2019. Deze indicatieve kosten geven een eerste inzicht,  

zodat daarna de gemeente Den Helder samen met HVC kan bepalen  

 hoe de nieuwe DVO er daadwerkelijk uit komt te zien. 

  

Belangrijkste uitgangpunten: 

 Prijspeil 2019 (operationeel conform Meerwaarde   

uit Afval 2020); 

 Looptijd DVO 10 jaar ( daarna 4-jaarlijkse verlengopties); 

 Overname van activa en personeel bij beëindiging van de overeenkomst; 

 Huidige omvang met huidige serviceniveau van de dienstverlening; 

 Opbrengsten en kosten die samenhangen met verwerking en logistiek worden jaarlijks 

afgerekend op werkelijke afval- en grondstofhoeveelheden en gerealiseerde tarieven; 

 Bij de dienstverlening aansluitende jaarlijkse aanpassing van tarieven (CPI-index en 

Woonhuisaansluitingen); 

 Voortzetten aanvullende overeenkomst4: 

o Onderhoud wagenpark. 

 

Zoals gezegd is dit eerste inzicht van HVC gebaseerd op de huidige dienstverlening. Eventuele 

wijzigingen die zich voordoen in 2019 of in de jaren erna zullen uiteraard nog toegevoegd worden aan 

de taken en gecalculeerd worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
4 Gemeente Den Helder en HVC hebben aangegeven beide de intentie te hebben om deze voort te zetten, echter wel te 

evalueren, te herzien waar nodig en te actualiseren. Het geactualiseerde werkplaatstarief bij een nieuwe DVO zal uitkomen op 
circa EUR 75,- per uur. 
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5.1 Indicatieve kosten nieuwe DVO (prijspeil 2019) 

 

Nieuwe DVO situatie (conform Bijlage 2) 

Collectieve taken5     EUR       375.161,- 

Afvalinzamelingproducten     EUR    4.338.379,- 

Maatwerk producten conform grondstoffenplan 

Verwerking van afval- en grondstoffen   EUR   2.124.604,- 

Directe toerekening van kosten en tonnen 

Overige taken (beheer openbare ruimte)   EUR      521.549,- 

Nieuwe DVO situatie      EUR   7.359.693,- 

Aanvullende inkomsten MWUA    EUR      265.449,- 

 

Oude DVO situatie (incl. aanv. taken, Bijlage 3) EUR    6.783.255,- 

 

Toename van kosten      EUR      310.989,- 

 

In de bijlage treft u zoals afgesproken het inzicht in de kosten per product en de kosten en opbrengsten 

die samenhangen met de verwerking/verwijdering van afval- en grondstoffen prijspeil 2019 en 

daarnaast een prognose voor 2020 (Bijlage 2: DVO Deel III - Vergoedingen).  

5.2 Achtergrond bij hogere kosten 

 

Gewijzigd pakket van dienstverlening 

Door de implementatie van ‘Meerwaarde Uit Afval’ zijn de taken van HVC gewijzigd, deze moeten 

leiden tot een hoger milieurendement en een verbeterde afvalscheiding. 

Toename kosten voor verbrandbaar restafval 

In de huidige DVO is een vaste prijs voor de verwerking van restafval afgesproken. De huidige kosten 

van restafval liggen zo’n EUR 11,- per ton hoger. Hier bovenop komt dan nog de vanuit de overheid 

opgelegde belasting op de verbranding van restafval ( de zogeheten afvalstoffenbelasting). 

                                                   
5 Collectieve taken: o.a. beleidsadvisering, communicatie, klantenservice, vermarkten van grondstoffen, etc.  
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Extra investeringen noodzakelijk 

Het afvalbrengstation en de inzamelmiddelen (met name de ondergrondse voorzieningen) in de 

openbare ruimte hebben na 10 jaar het einde van hun levensduur bereikt en zijn toe aan vervanging. 

Grondstofprijzen staan onder druk 

De waarde van papier is gehalveerd ten opzichte van een paar jaar geleden, de verwerkingskosten van 

hout zijn flink gestegen, glas staat ook onder druk en de opbrengsten van metaal zijn flink gedaald. 

Daarnaast werkt de toename in afvalstoffenbelasting op verbranden in alle grondstoffen door. In de 

huidige afspraak liggen de nadelen en voordelen hiervan bij HVC, in de toekomstige situatie liggen die 

bij de gemeente Den Helder. 

Daling hoeveelheid papier  

In alle gemeenten is een daling van de hoeveelheid papier zichtbaar, in Den Helder is die daling nog 

sterker door de tonnen die buiten HVC en de gemeente door verenigingen worden verkocht. 

Vergoeding plastic verpakkingen, blik en drinkpakken 

In de Raamovereenkomst Verpakkingen is vastgelegd dat de vergoeding voor plastic verpakkingen, 

blik en drinkpakken jaarlijks daalt. Daarnaast is er een lager sorteerresultaat (vervuiling), terwijl er wel 

voor elke ton (post) collection kosten worden gemaakt. In 2020 zullen de bestaande afspraken van 

deze Raamovereenkomst Verpakking worden herzien, zodra hierover duidelijk is zal HVC de gemeente 

Den Helder informeren over de (financiële) consequenties.  

Jaarlijkse indexering 

In de huidige DVO is het ‘all-in’ tarief jaarlijks geïndexeerd met de CPI (Consumenten Prijs Index). De 

CPI is geen weerspiegeling van het kostenverloop van HVC (uitvoeringstaken plus verwerking van 

afval- en grondstoffen). In de nieuwe DVO wensen we een gezamenlijke indexering vast te stellen die 

aansluit bij de kosten/diensten die HVC voor gemeente Den Helder uitvoert. Voor de uitvoeringstaken 

zetten we de CPI voort en voor de verwerkingskosten van afval- en grondstoffen passen we een 

afrekening toe van gerealiseerde werkelijke kosten en opbrengsten.  

Draaiknoppen Grondstoffendriehoek 

Gemeente Den Helder heeft de mogelijkheid om de dienstverlening en service naar eigen wensen, 

ambitieniveau en doelen te wijzigen. Door middel van berekeningen (op basis van uitgewerkte 

businesscases) worden gewenste wijzigingen door vertaald naar het tarief. 
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Bij het opstellen van (grondstoffen)plannen / 

maatregelen / businesscases worden het 

ambitieniveau en de doelen bepaald met behulp 

van de grondstoffendriehoek. Deze driehoek 

ondersteunt de gemeente om voor haar 

inwoners een passende balans te vinden tussen 

service, afvalscheiding en kosten. 

 

Vanuit de invalshoek service wordt gezocht naar 

mogelijkheden om het voorzieningenniveau op 

een hoger plan te brengen. Daarbij komen opties 

zoals het verhogen van de inzamelfrequentie van 

bepaalde stromen, extra haalservice voor 

specifieke doelgroepen (ouderen, minder 

validen) of het verruimen van openingstijden van 

het afvalbrengstation aan bod.  

 

Vanuit de invalshoek afvalscheiding wordt bijvoorbeeld in beeld gebracht welke maatregelen nodig 

zijn om onder de VANG-doelstelling van 100 kg restafval p.p.p.j. te komen en wat de consequenties 

daarvan zijn voor het service- en kostenniveau. 

 

Vanuit de invalshoek kosten wordt gezocht naar mogelijkheden om de afvalbeheerkosten te verlagen. 

Hiervoor hebben we in de voorgaande paragrafen al enkele voorbeelden genoemd. Naast invoering 

van een prijsprikkel komen, onder meer in het kader van de nieuwe DVO, ook maatregelen in beeld die 

tot een kostenbesparing kunnen leiden (bijvoorbeeld door een minder uitgebreide service en het 

stoppen met het opruimen van gedumpt afval, waarvoor HVC nu op kosten van de gemeente speciale 

routes rijdt, jaarlijks totaal EUR 293.000,-). 

5.3 Mogelijke besparingen 

Er zijn verschillende maatregelen mogelijk die zullen leiden tot kostenbesparingen. Die maatregelen 

kunnen variëren van een efficiëntere samenwerking tot een versobering van bepaalde diensten of 

maatregelen zoals Diftar. Deze kunnen op verzoek, indien gewenst door gemeente Den Helder, door 

HVC in businesscases verder worden uitgewerkt. Let hierbij op dat deze invloed kunnen hebben op 

elkaar. 

5.3.1 Dumpingen in de openbare ruimte 
HVC ruimt aan de hand van meldingen dumpingen in de openbare ruimte op. Het aantal dumpingen is 

dusdanig hoog dat er sprake is van hotspots en er dagelijks meerdere vaste routes gereden worden. 

De inzet van HVC brengt forse kosten met zich mee, welke niet noodzakelijk zijn, inwoners hebben de 

mogelijkheid hun grof afval weg te brengen naar het afvalbrengstation of kunnen een afspraak maken 

om het aan huis op te laten halen.  

Mogelijke besparing: EUR 200.000,- / 240.000,-  

 



  

 

toelichting vernieuwde DVO gemeente Den Helder.  14 

5.3.2 Optimalisatie positieve stromen (o.a. papier) 
In de gemeente Den Helder vindt de inzameling van papier in bepaalde wijken nog plaats met 

‘vrijwillige’ bakken aan huis en er zijn verenigingen actief die het papier buiten HVC en de gemeente 

inzamelen en verkopen. De huidige prestaties laten zien dat er gemiddeld circa 49 kg p.p.p.j. aan 

gescheiden papier wordt ingezameld in de gemeente Den Helder. Echter zit er nog zo’n 32 kg p.p.p.j. 

aan papier in het restafval wat we er nog uit kunnen halen. Een andere manier van inzameling zou 

kunnen resulteren in een forse toename van de grondstofstroom papier. Papier is geld waard, dat 

betekent dus een stijging van de opbrengsten, een daling van de verwerkingskosten voor restafval èn 

een daling van de verbrandingsbelasting. De ervaring leert dat door de Meerwaarde uit Afval-

maatregelen er ook meer papier gescheiden ingezameld wordt, hetgeen ook kan resulteren in deze 

toename van de opbrengsten.  

Mogelijke besparing: EUR 110.000,- 

 

5.3.3 Invoeren ophalen grof afval tegen betaling 
Het huidige serviceniveau op grof afval is hoog. Dit kan kosteloos aan huis worden opgehaald na het 

maken van een afspraak met HVC en daarnaast kan het ongelimiteerd gebracht worden naar het 

afvalbrengstation van HVC. Indien bewoners moeten betalen voor het laten ophalen van grof afval, 

zullen zij minder melden en meer naar het afvalbrengstation brengen. Dat heeft een flink financieel 

effect: (1) de inzamelkosten kunnen omlaag, (2) de verwerkingskosten van stromen op het 

afvalbrengstation liggen veel lager dan de verwerking van grof restafval, (3) er is een extra 

inkomstenbron. Naast een kostenbesparing leidt deze maatregel ook nog eens tot een hoger 

afvalscheidingsresultaat. 

 

Mogelijke besparing: EUR 225.000,- 

 

5.3.4 Prijsprikkel: invoeren Diftar 

Het verder doorvoeren van een prijsprikkel op de service voor restafval kan door het toepassen van 

een Diftar-systeem. Inwoners worden gestimuleerd om beter hun afval te gaan scheiden, want zij zullen 

gaan betalen voor het restafval wat ze aanbieden. Deze maatregel behoeft een verdere uitwerking en 

resultaten zijn sterk afhankelijk van de scheidingsresultaten en uitgangspunten die horen bij deze 

maatregel. 
 

Het invoeren van Diftar resulteert niet onmiddellijk in het behalen van (VANG-)doelstelling van 100kg 

restafval p.p.p.j.. Ook een inschatting van de mogelijke besparing (o.m. door de forse daling van 

verwerkingskosten) als de 100 kg-grens wel gehaald wordt. 

 

Mogelijke besparing (bij Diftar): EUR 200.000,- 

 

Mogelijke besparing (bij bereiken 100kg p/p/p/j) : EUR 300.000,- / 500.000,- 
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6 hoe bereiken we samen de ambities 
van gemeente Den Helder? 

6.1 Wie zijn wij? 

6.1.1 Strategie van HVC 
HVC is verantwoordelijk voor het duurzaam afvalbeheer van haar aandeelhouders (44 gemeenten en 6 

waterschappen uit Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en Friesland). De gemeenten en 

waterschappen zijn rechtstreeks aandeelhouder of via een gemeenschappelijke regeling.  

6.1.2 Visie 
We zien een toekomst waarin we energie schoon opwekken en grondstoffen hergebruiken. Dat is 

urgent, en dat doen we samen en slim, zodat onze inwoners daar nu en in de toekomst de vruchten 

van plukken. 

6.1.3 Missie 
HVC wil als toonaangevend nutsbedrijf onze gemeenten, waterschappen en inwoners koploper maken 

en houden als het gaat om het hergebruiken van grondstoffen en het verduurzamen van de 

energiehuishouding. 

6.1.4 Doelstelling 
In 2022 heeft HVC de transformatie doorgemaakt van restafvalverbrander tot grondstoffen- en 

duurzaam energiebedrijf door toonaangevend te zijn in hergebruik van grondstoffen, de 

vanzelfsprekende partner te zijn van gemeenten en waterschappen in de energietransitie op lokaal 

niveau en een voor inwoners vertrouwde duurzame partij te zijn. 

6.1.5 Onze 10 hoofdactiviteiten 
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6.2 Energie en hergebruik 

HVC zet zich in om zoveel mogelijk afval te scheiden zodat grondstoffen kunnen worden hergebruikt. 

Daarnaast produceren we duurzame energie. Deze wordt geleverd aan gemeenten, waterschappen en 

particulieren. We halen warmte, elektriciteit en groen gas uit biomassa, restafval, gft, zon en wind. Wij 

leggen warmtenetten aan en boren naar geothermie om gemeenten te helpen aardgasvrij te worden.  

6.3 Hergebruik van grondstoffen: HVC gaat verder dan het 
bereiken van VANG-doelen 

HVC helpt de gemeenten bij het bepalen van haar ambitie op het gebied van afvalscheiding en 

hergebruik van grondstoffen en levert de benodigde kennis, expertise en adviezen om deze ambitie te 

bereiken. Voor inwoners van de gemeente Den Helder zijn veelal de inzamelactiviteiten van HVC 

zichtbaar, maar HVC is een bedrijf dat activiteiten ontplooit in de hele keten van inzameling, overslag, 

transport en opwerking en sortering van grondstoffen.  

 

Doordat HVC de bij huishoudens ingezamelde stromen zoals gft en etensresten, papier en plastic 

verpakkingen, blik en drinkpakken opwerkt in eigen installaties, kunnen wij samen met de gemeente 

Den Helder sturen op wat een inwoner wel en niet in de bak zou mogen doen om de kwaliteit van de 

grondstoffen zo hoogwaardig mogelijk te kunnen opwerken. Op die manier ontstaat meer 

(markt)waarde van de grondstoffen, wat voor producenten een stimulans creëert om steeds meer 

gerecyclede grondstoffen in producten te verwerken. Op die manier gaan wij verder dan alleen de 

afvalinzameling en kunnen wij door onze activiteiten in de keten meer regie voeren over de 

totstandkoming van de circulaire economie. 

6.4 Hoge service voor de inwoners 

Om de ambitie van de gemeente te bereiken is een goede afvalscheiding door inwoners nodig. Dat kan 

alleen als inwoners ook een goede service ervaren. HVC heeft de laatste jaren een slag gemaakt in de 

doorontwikkeling van dat serviceniveau en stuurt daar ook op. De collega’s van de afdeling Operatie 

zorgen ervoor dat deze service constant op een hoog niveau blijft, of het nu gaat om de inzameling van 

stromen met inzamelvoertuigen of via de afvalbrengstations of het onderhoud en beheer van de 

inzamelmiddelen.  

 

Binnen de Operatie wordt continu bekeken hoe de service verder verbeterd kan worden en waar er 

maatwerk voor inwoners geleverd kan worden. Ook worden specifieke wensen van de gemeente 

proactief opgepakt en uitgewerkt en bekijken we welke oplossingen we kunnen bieden. Dit betekent dat 

we continu onze Operatie aanpassen en verbeteringen aanbrengen om zo goed mogelijk te kunnen 

voldoen aan de wensen van gemeente Den Helder en een zo passend mogelijke service te kunnen 

bieden aan de inwoners. 
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In Den Helder is sprake van een relatief hoog serviceniveau naar de inwoners toe. Enkele voorbeelden 

hiervan zijn:  

 

 alle grove stromen worden gratis opgehaald en kunnen ook gratis naar het 

afvalbrengstation worden gebracht; 

 inwoners hebben (nu nog) vrije toegang tot in de gemeente geplaatste verzamelcontainers van 

restafval met uitzondering van Julianadorp; 

 HVC ruimt in opdracht van de gemeente dumpingen en bijplaatsingen op in de openbare 

ruimte. Gedumpt afval is overigens iets anders dan bij verzamelcontainers geplaatst grof afval; 

 ruime service naar inwoners waarvan de bak niet is opgehaald of te laat is aangeboden, deze 

worden via een inzamelcorrectie alsnog gratis opgehaald; 

 ruim aannamebeleid in de grof afval ophaalservice aan huis; 

 HVC is altijd bereid om rondleidingen voor inwoners of het netwerk van collega’s bij de 

gemeenten op de verschillende locaties te organiseren, zoals de composteer- en 

vergistingsinstallatie in Middenmeer of de Afval Energie Centrale in Alkmaar. 

6.5 Meer hergebruik doordat HVC actief is in de hele keten 
van inzameling tot opwerking 

 HVC zet in op zowel bronscheiding als nascheiding. Waardevolle stromen worden 

brongescheiden ingezameld bij de laagbouw en daarnaast haalt HVC bij de hoogbouw 

waardevolle stromen uit het restafval via haar Voorscheidingsinstallatie (‘nascheiding’), voordat 

het restafval de ovens in gaat. De stromen uit de Voorscheidingsinstallatie die ingezet worden 

voor hergebruik tellen mee voor de VANG-doelstelling.  

 Na het verbranden van het restafval zorgt de bodemaswasinstallatie ervoor dat de metalen 

er alsnog uit worden gehaald en dat de as na verbranding wordt opgewerkt tot schone, vrij 

toepasbare bouwstof. Hierdoor worden meer grondstoffen van de huishoudens hergebruikt. 

HVC is met deze bodemaswasinstallatie toonaangevend in Nederland en Europa. 

 Doordat HVC de bij huishoudens ingezamelde stroom plastic verpakkingen, blik en 

drinkpakken sorteert in een eigen installatie, kunnen wij producenten uitnodigen om hen te 

laten zien hoe een verpakking zich door de keten van inzameling tot recycling heen beweegt 

en om van daaruit het gesprek te voeren welke verbeteringen nodig zijn in het ontwerp van 

de verpakkingen zodat deze meer geschikt worden voor (hoogwaardig) hergebruik. Hier ligt 

de daadwerkelijke stimulans om te komen tot een circulaire economie.  

 Als opmaat naar een circulaire economie heeft HVC zich afgelopen jaar ingespannen om 

producten te laten maken, gebruikmakend van gerecyclede kunststoffen, mede afkomstig 

uit de huishoudens. Dit is gelukt in onder meer de volgende producten: Ecoraster (ondergrond 

voor parkeerplaatsen), Greentom (kinderwagen), Ecobirdy (kindermeubilair) en Seepje 

(verpakking wasmiddel). Daarnaast laat HVC van oude bakken nieuwe, volledig gerecyclede 

bakken maken. 
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6.6 Beschikbaar stellen van kennis en expertise 

 Business- en conceptontwikkelaars bundelen en analyseren ervaringen, kennis en expertise 

van binnen en buiten ons verzorgingsgebied. Op basis daarvan wordt bekeken welke principes 

de beste resultaten opleveren en ontwikkelen wij nieuwe concepten voor onze gemeenten 

die afvalscheiding stimuleren. Voorbeelden hiervan zijn de pilot ‘afval scheiden bij 

hoogbouw’ die binnenkort start en het ontwikkelen van maatwerk voor de binnenstedelijke 

woningen. Daarbij zoeken we aansluiting bij de wensen van onze gemeenten en brengen wij 

adviezen uit om hun ambities te realiseren. Daarnaast bekijken we of we in de grondstofketens 

verbeteringen kunnen aanbrengen om een zo hoog mogelijk hergebruik van grondstoffen 

te bereiken tegen verantwoorde kosten; 

 Grondstoffenplannen: met een team van experts leveren wij de inhoudelijke expertise op het 

gebied van afvalscheiding, maar ook het betrekken van de raad, inwoners en andere 

belangrijke stakeholders zoals verenigingen, wijkplatforms, dorpsraden of charitatieve 

instellingen op een interactieve wijze 

 Proactieve (beleids)advisering: de adviseur gemeenten is op de hoogte van landelijke 

ontwikkelingen, de ambities van de gemeente, volgt wat er op politiek-bestuurlijk niveau speelt 

en onderhoudt contacten met een breed netwerk van collega’s binnen de gemeente. De 

adviseur voert gesprekken met de gemeente over de ambities en wensen op het gebied van 

het grondstoffenbeheer, ondersteunt de gemeente bij de ambitiebepaling en levert proactief 

adviezen aan de gemeente om de afvalscheiding te verbeteren. De adviseur levert snel en 

adequaat inhoudelijke input voor de afhandeling van raadsvragen of vragen van inwoners. Ook 

ontsluit de adviseur gemeenten de kennis en expertise die binnen HVC aanwezig is indien 

vraagstukken daarom vragen. De adviseur gemeenten is in feite de inhoudelijke 

sparringpartner voor de beleidsadviseur afval/milieu van de gemeente; 

 De gemeenten hebben voor operationele zaken een eigen aanspreekpunt (teamleider en 

senior chauffeur) bij HVC. Hier worden zij direct te woord gestaan door ervaren medewerkers 

die, naast parate kennis over de wijken in de gemeente Den Helder, ook vaak fysiek de wijk in 

gaan met medewerkers van de gemeente om verbeteringen door te voeren. Daarnaast zijn 

deze medewerkers ook aanwezig op diversie operationele bijeenkomsten met de gemeente, 

zoals bijvoorbeeld de werkgroep verkeer; 

 De uitvoering van projecten (o.a. systeemwijzigingen, maar ook de plaatsing van ondergrondse 

containers) wordt van begin tot eind begeleid door een deskundige projectleider van HVC; 

 HVC voert op operationeel, beleidsmatig en bestuurlijk niveau overleg met de gemeente 

om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de wensen en ambities van de gemeente en ook 

te toetsen in hoeverre daaraan voldaan wordt of welke verbeterpunten er eventueel zijn; 

 HVC organiseert viermaal per jaar expertbijeenkomsten voor al haar aandeelhoudende 

gemeenten waarbij over een bepaald thema kennis en ervaringen uitgewisseld worden. In 

2018 waren dit bijvoorbeeld thema’s als Diftar en afvalscheiding bij hoogbouw; 

 HVC heeft veel ervaring met de uitvoering van BOR-taken in een groot aantal gemeenten, 

zoals bijvoorbeeld gladheidbestrijding, hotspotroutes, onkruidbeheersing, legen van 

prullenbakken, vegen, kolken zuigen, hondenpoepbestrijding etc.  
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6.7 Actieve inzet op gedragsverandering bij inwoners 

 Met behulp van gedragsinterventietechnieken is het HVC-grid ontwikkeld dat concrete 

adviezen biedt voor zowel bruikbare gedragsinterventies als communicatiestrategie. Het grid is 

bijvoorbeeld in te zetten bij wijziging van het inzamelbeleid, wijkgerichte acties of om inwoners 

te informeren over afvalscheiding en wat er vervolgens met deze grondstoffen gebeurt. Dit is 

een combinatie van offline, online en persoonlijke communicatie waarvoor HVC een breed 

scala aan materialen en producten beschikbaar heeft. Gemeente Den Helder maakt hier 

steeds meer gebruik van; 

 Afvalcoaching: persoonlijk contact met inwoners om hun kennis over afvalscheiding te 

vergroten en te stimuleren dat zij meer afval gaan scheiden. Deze persoonlijke benadering 

vormt een belangrijke sleutel op weg naar de 100 kilo restafval. Doordat we met inwoners in 

gesprek gaan, horen wij tegen welke problemen zij aanlopen en kunnen we hen goed 

adviseren en op weg helpen waardoor er meer draagvlak ontstaat om het afval goed te 

scheiden en de kwaliteit van de aangeboden stromen toeneemt. HVC heeft afvalcoaches 

ingezet bij de implementatie van de plasticbak in Julianadorp en zal dat ook in de overige 

wijken gaan doen. Uiteraard in nauwe afstemming en samenwerking met de gemeente. 

 Klantenservice: naast het aannemen van meldingen en opdrachten is de klantenservice ook 

een vraagbaak voor inwoners op het gebied van afvalscheiding en kan men hier terecht voor 

informatie over de verschillende stromen; 

 HVC heeft een nieuwe afval-app ontwikkeld die voorop loopt in Nederland en voorziet in de  

behoefte van inwoners om direct en altijd over de juiste informatie te beschikken over welk item 

bij welke afvalstroom thuishoort, de ophaaldagen en waar zij terecht kunnen met hun afval 

(containerlocaties en afvalbrengstations); 

 Persvragen/berichten over het afvalbeleid: HVC staat journalisten te woord en stelt concept 

reacties of persberichten op; 

 Afvalscheiding bij basisscholen is ontwikkeld door HVC en 

maakt het mogelijk om ook het afval van deze scholen 

gescheiden in te zamelen en te recyclen gekoppeld aan een 

educatieprogramma voor de leerlingen. Inmiddels zijn de 

eerste scholen in Den Helder gestart en na een presentatie 

aan de schoolbesturen en een rondleiding bij HVC in Alkmaar 

volgen in 2019 meerdere scholen; 

 HVC verzorgt gratis rondleidingen voor de groepen 8 van 

basisscholen in haar verzorgingsgebied. Net als 

afvalscheiding bij scholen en het daaraan gekoppelde 

educatieprogramma draagt dit bij aan de bewustwording van 

welke waardevolle grondstoffen er nog in het restafval zitten 

en het vergroten van de kennis over en het draagvlak voor 

afvalscheiding;  

 Er worden diverse communicatiecampagnes georganiseerd 

om meer mensen naar de afvalbrengstations te trekken zodat er meer gescheiden stromen 

aangeleverd worden en meer grof afval hergebruikt kan worden; 

 Via een uitgebreide recyclecampagne besteden we uitgebreid aandacht aan verschillende 

aspecten van afvalscheiding met als doel om de kennis over en draagvlak voor afvalscheiding 

onder inwoners te vergroten. 
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bijlage 1: strategie, visie en missie HVC 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   bron: jaarverslag 2018 
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bijlage 2: indicatief concept DVO deel III 
vergoedingen (prijspeil 2019) 

  

DVO Deel III: Tarievenoverzicht producten den Helder ( !!!  CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIE  !!! ) Prijspeil 2019

Alle bedragen exclusief BTW den Helder

Aantal WHA ( 1 januari van jaar 20XX ) (ter info: leegstand hiervan was 1.216 objecten) 28.413

PRODUCTEN Afrekening per €/wha

Tarief 2019

A. Collectieve kosten - directe kosten

Productoverstijgende en productoverschrijdende kosten (Afvalinzameling, Verwerking en BOR) wha

Beleid, advies,  ontwikkeling en ondersteuning (bv. tbv. maatregelen, campagnes, (nieuwe) producten, pilots, voorstellen, enz) wha 5,50€                      

Vermarkting van afval- en grondstoffen (dit zijn de kosten die HVC maakt om zo laag mogelijke verwerkingskosten te realiseren op verantwoorde manier)wha 2,24€                      

Klantenservice wha 3,02€                      

Communicatie wha 2,44€                      

Totaal collectieve kosten - directe kosten wha 13,20€                    

B. Afvalinzameling Tarief 2019

1.01.XX Afvalbeheer - Restafval wha 51,09€                    

1.02.XX Afvalbeheer - GFT (inclusief Grof tuinafval) wha 27,03€                    

1.03.XX Afvalbeheer - Glas wha 5,25€                      

1.04.XX Afvalbeheer - Oud papier en karton wha 19,08€                    

1.05.XX Afvalbeheer - Textiel inzameling door HVC wha 0,59€                      

1.06.XX Afvalbeheer - KCA wha 0,35€                      

1.07.XX Afvalbeheer - PMD wha 17,51€                    

1.08.01 Afvalbeheer - Grof restafval - Grof huishoudelijk afval huis-aan-huis wha 6,18€                      

1.09.01 Afvalbeheer - Grof restafval  (AEEA) wha 1,88€                      

1.11.07 + 1.14.08 Afvalbeheer - Afvalbrengstation (ABS) wha 23,71€                    

Totaal afvalinzameling wha 152,69€                   

C. Verwerking afval- en grondstoffen zie onder 74,78€                    

Zie hieronder voor de specificatie van de verwerkingskosten

Basistarief per WHA 2019 Afvalbeheer 240,67€                   

Totale kosten (Algemeen en Afval) 6.838.144€              

Specificatie van verwerkingskosten

verwerkingskosten 

(prognose 2019)

 overslag & transport

(2019) 

totaal tarief 

(prognose 2019)

afrekening per totaal tonnage 

(prognose)

totaal kosten 

Fijn huishoudelijke afval- en grondstoffen

Fijn huishoudelijk restafval (prognose MWUA 2020) 90,11€                         15,18€                      105,29€               tarief * tonnage 10.750               1.131.914€              

Gft-afval (prognose MWUA 2020) 48,80€                         9,76€                        58,56€                 tarief * tonnage 5.244                 307.106€                 

Papier 80,00-€                         -€                          80,00-€                 tarief * tonnage 2.756                 220.460-€                 

Glas wit 33,40-€                         15,04€                      18,36-€                 tarief * tonnage 499                    9.154-€                    

Glas groen 20,40-€                         15,04€                      5,36-€                   tarief * tonnage -                    -€                        

Glas bruin 15,00-€                         15,04€                      0,04€                   tarief * tonnage -                    -€                        

Glas bont 20,80-€                         15,04€                      5,76-€                   tarief * tonnage 511                    2.942-€                    

Textiel 250,00-€                        15,59€                      234,41-€               tarief * tonnage 21                     4.853-€                    

PMD (prognose MWUA 2020) 350,00€                        -€                          350,00€               tarief * tonnage 1.636                 572.689€                 

Grof huishoudelijk restafval - huis aan huis 112,08€                        15,18€                      127,26€               tarief * tonnage 399                    50.822€                   

Grof huishoudelijke afval- en grondstoffen

Grof huishoudelijk restafval - kringloop 112,08€                        15,18€                      127,26€               tarief * tonnage -                    -€                        

Grof huishoudelijk restafval - ABS 112,08€                        15,18€                      127,26€               tarief * tonnage 1.326                 168.803€                 

AEEA 88,22-€                         -€                          88,22-€                 tarief * tonnage 434                    38.245-€                   

Asbest 73,98€                         36,00€                      109,98€               tarief * tonnage 12                     1.342€                    

C-Hout 80,80€                         12,00€                      92,80€                 tarief * tonnage 237                    21.966€                   

Gasflessen 1.889,62€                     -€                          1.889,62€            tarief * tonnage 5                       9.255€                    

Grond 16,85€                         12,00€                      28,85€                 tarief * tonnage 413                    11.921€                   

A-Hout 3,06€                           -€                          3,06€                   tarief * tonnage -                    -€                        

B-Hout 40,60€                         10,30€                      50,90€                 tarief * tonnage 1.797                 91.489€                   

Banden van voertuigen 105,32€                        -€                          105,32€               tarief * tonnage 20                     2.119€                    

Dakbedekking 102,14€                        32,00€                      134,14€               tarief * tonnage 32                     4.349€                    

Piepschuim -€                             576,00€                    576,00€               tarief * tonnage 4                       2.085€                    

Schoon puin 3,83€                           14,40€                      18,23€                 tarief * tonnage 667                    12.166€                   

Gipsplaten en zacht puin 57,20€                         20,60€                      77,80€                 tarief * tonnage 59                     4.615€                    

Grof tuinafval 22,98€                         20,60€                      43,58€                 tarief * tonnage 827                    36.054€                   

Harde kunststoffen 25,00€                         24,00€                      49,00€                 tarief * tonnage 117                    5.752€                    

Matrassen 357,50€                        108,00€                    465,50€               tarief * tonnage 44                     20.456€                   

Metalen 180,00-€                        12,00€                      168,00-€               tarief * tonnage 423                    71.098-€                   

Vlakglas -€                             -€                          -€                    tarief * tonnage 58                     -€                        

KCA 220,00€                        -€                          220,00€               tarief * tonnage 87                     19.204€                   

Plantaardige vetten 347,28-€                        -€                          347,28-€               tarief * tonnage 8                       2.750-€                    

Verbouwingsrestafval 90,11€                         15,18€                      105,29€               tarief * tonnage -                    -€                        

Totaal 28.388 2.124.604€              

-27,87

Aantal wha 28.413

Kosten per wha  €                   74,78 

Gemiddeld kg per 

wha

                         999 

tarief per ton
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vervolg bijlage 2 (prijspeil 2019) 
 

 

  

D. Overige taken Afrekening per Aantal Tarief 2019 Totaal kosten

Gladheidsbestrijding vaste kosten nvt 1 124.046€             124.046€                 

Gladheidsbestrijding variabele kosten uitruk 20 4.758€                 95.164€                   

Winterlogic nvt -€                        

BOR Illegale dumpingen en bijplaatsingen nvt 1 293.087€             293.087€                 

BOR Hotspots en meldingen -€                    -€                        

Afvalcoaching 0 pm -€                        

Harmonisatie: OGC putten in bezit HVC stuk 0 187,93€               -€                        

Harmonisatie: OGC containers in bezit gemeente stuk 0 372,63€               -€                        

Strandcontainers 1 6.827,00€            6.827€                    

Inzameling op basisscholen School <200 leerlingen 6 404,06€               2.424€                    

School 200-400 leerlingen 0 555,58€               -€                        

School 400-600 leerlingen 0 707,11€               -€                        

Meerwerk - beschikbaar stellen van;

Medewerkers (dagtarief - 100%) uur 0 37,29€                 -€                        

Medewerkers (overwerk - 150%) uur 0 55,94€                 -€                        

Medewerkers (zaterdag eerste 6 uur - 175%) uur 0 65,26€                 -€                        

Medewerkers (zondag en erkende feestdagen - 200%) uur 0 74,58€                 -€                        

Vuilniswagens uur 0 40,13€                 -€                        

Haakarmwagen uur 0 38,72€                 -€                        

AC-wagen uur 0 -€                    -€                        

Veegmachine uur 0 34,62€                 -€                        

Totaal overige taken 521.549€                 

Totaaloverzicht DVO tarief 

A. Collectieve kosten 375.161€                 

B. Afvalinzameling 4.338.379€              

C. Verwerking afval- en grondstoffen 2.124.604€              

D. Overige taken 521.549€                 

Totaal DVO tarief 7.359.693€              

TOTAAL excl BTW 7.359.693€              

BTW 21% 1.545.535€              

Totaal inclusief BTW 8.905.228€              

Afvalstoffenbelasting geheven over het fijn huishoudelijk restafval (tarief 2019: €31,39 per ton) 337.456€                 

Ketenvergoeding PMD stroom (2019: €446,- per ingezamelde ton) uitgekeerd door Nedvang aan gemeente Totaal vergoeding 446-€                       1.636                 729.148-€                 

Vergoeding per wha 25,66-€                    

Effect prognose Meerwaarde Uit Afval (MWUA 2020) Tonnage

Restafval -1.117                          117.609,00-€            

GFT 133                              7.789,00€                

PMD (postcollection 517                              180.950,00€            

Verwerkingskosten 71.129,00€              

Extra inkomsten vanuit Nedvang 517 230.386,00-€            

Minder kosten afvalstoffenbelasting -1117 35.063,00-€              

Totale effect Meerwaarde Uit Afval prognose -194.320,00€           
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bijlage 2 (prijspeil 2020) 

 

DVO Deel III: Tarievenoverzicht producten den Helder ( !!!  CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIE  !!! ) Prijspeil 2020

Alle bedragen exclusief BTW Index A, B en D 2,83% CPI tbv 2020 Den Helder

Aantal WHA ( 1 januari van jaar 20XX ) 102,83% Prognose 28.514

PRODUCTEN Afrekening per €/wha

Tarief 2020

A. Collectieve kosten - directe kosten

Productoverstijgende en productoverschrijdende kosten (Afvalinzameling, Verwerking en BOR) wha

Beleid, advies,  ontwikkeling en ondersteuning (bv. tbv. maatregelen, campagnes, (nieuwe) producten, pilots, voorstellen, enz) wha 5,66€              

Vermarkting van afval- en grondstoffen (dit zijn de kosten die HVC maakt om zo laag mogelijke verwerkingskosten te realiseren op verantwoorde manier) wha 2,31€              

Klantenservice wha 3,11€              

Communicatie wha 2,51€              

Totaal collectieve kosten - directe kosten wha 13,58€            

B. Afvalinzameling Tarief 2020

1.01.XX Afvalbeheer - Restafval wha 52,54€            

1.02.XX Afvalbeheer - GFT (inclusief Grof tuinafval) wha 27,80€            

1.03.XX Afvalbeheer - Glas wha 5,40€              

1.04.XX Afvalbeheer - Oud papier en karton wha 19,62€            

1.05.XX Afvalbeheer - Textiel inzameling door HVC wha 0,61€              

1.06.XX Afvalbeheer - KCA wha 0,36€              

1.07.XX Afvalbeheer - PMD wha 18,00€            

1.08.01 Afvalbeheer - Grof restafval - Grof huishoudelijk afval huis-aan-huis wha 6,36€              

1.09.01 Afvalbeheer - Grof restafval  (AEEA) wha 1,94€              

1.11.07 + 1.14.08 Afvalbeheer - Afvalbrengstation (ABS) wha 24,39€            

Totaal afvalinzameling wha 157,01€           

C. Verwerking afval- en grondstoffen zie onder 80,71€            

Zie hieronder voor de specificatie van de verwerkingskosten

Basistarief per WHA 2020 Afvalbeheer 251,30€           

Totale kosten (Algemeen en Afval) 7.165.577€      

Specificatie van verwerkingskosten

verwerkingskosten 

(prognose 2020)

 overslag & transport 

(prognose 2020) 

totaal tarief (prognose 2020) afrekening per totaal tonnage 

(prognose)

totaal kosten 

Fijn huishoudelijke afval- en grondstoffen

Fijn huishoudelijk restafval (prognose MWUA 2020) 89,17€                          14,58€                              103,75€                            tarief * tonnage 10.750         1.115.358€      

Gft-afval (prognose MWUA 2020) 53,86€                          12,12€                              65,98€                              tarief * tonnage 5.244           346.019€         

Papier 60,00-€                          -€                                 60,00-€                              tarief * tonnage 2.756           165.345-€         

Glas wit 33,00-€                          21,11€                              11,89-€                              tarief * tonnage 499              5.928-€            

Glas groen -€                                 tarief * tonnage -               -€                

Glas bruin -€                                 tarief * tonnage -               -€                

Glas bont 17,00-€                          21,11€                              4,11€                                tarief * tonnage 511              2.099€            

Textiel 200,00-€                        21,11€                              178,89-€                            tarief * tonnage 21                3.704-€            

PMD (prognose MWUA 2020) 350,00€                        -€                                 350,00€                            tarief * tonnage 1.636           572.689€         

Grof huishoudelijk restafval - huis aan huis 136,40€                        14,58€                              150,98€                            tarief * tonnage 399              60.295€           

Grof huishoudelijke afval- en grondstoffen

Grof huishoudelijk restafval - kringloop 136,40€                        14,58€                              150,98€                            tarief * tonnage -               -€                

Grof huishoudelijk restafval - ABS 136,40€                        14,58€                              150,98€                            tarief * tonnage 1.326           200.266€         

AEEA 91,12-€                          -€                                 91,12-€                              tarief * tonnage 434              39.502-€           

Asbest 75,46€                          39,95€                              115,41€                            tarief * tonnage 12                1.408€            

C-Hout 84,46€                          24,25€                              108,71€                            tarief * tonnage 237              25.732€           

Gasflessen 2.035,00€                     -€                                 2.035,00€                         tarief * tonnage 5                 9.967€            

Grond 19,22€                          7,24€                                26,46€                              tarief * tonnage 413              10.933€           

A-Hout 3,12€                            -€                                 3,12€                                tarief * tonnage -               -€                

B-Hout 43,45€                          19,42€                              62,87€                              tarief * tonnage 1.797           113.004€         

Banden van voertuigen 107,43€                        -€                                 107,43€                            tarief * tonnage 20                2.161€            

Dakbedekking 170,00€                        170,00€                            tarief * tonnage 32                5.511€            

Piepschuim -€                             378,00€                            378,00€                            tarief * tonnage 4                 1.368€            

Schoon puin 3,90€                            15,12€                              19,02€                              tarief * tonnage 667              12.694€           

Gipsplaten en zacht puin 65,00€                          8,71€                                73,71€                              tarief * tonnage 59                4.372€            

Grof tuinafval 23,44€                          10,08€                              33,52€                              tarief * tonnage 827              27.731€           

Harde kunststoffen 25,50€                          64,78€                              90,28€                              tarief * tonnage 117              10.597€           

Matrassen 345,00€                        16,38€                              361,38€                            tarief * tonnage 44                15.881€           

Metalen 160,00-€                        11,02€                              148,98-€                            tarief * tonnage 423              63.048-€           

Vlakglas -€                             -€                                 -€                                 tarief * tonnage 58                -€                

KCA 500,00€                        -€                                 500,00€                            tarief * tonnage 87                43.645€           

Plantaardige vetten 352,18-€                        -€                                 352,18-€                            tarief * tonnage 8                 2.789-€            

Verbouwingsrestafval -€                                 tarief * tonnage -               -€                

Totaal 28.388 2.301.415€      

28.388,10

Aantal wha 28.514

Kosten per 

wha

 €           80,71 

Gemiddeld kg 

per wha

                 996 

tarief per ton
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vervolg bijlage 2 (prijspeil 2020) 

 

D. Overige taken Afrekening per Aantal Tarief 2019 Totaal kosten

Gladheidsbestrijding vaste kosten nvt 1 127.556€                          127.556€         

Gladheidsbestrijding variabele kosten uitruk 20 4.893€                              97.857€           

Winterlogic nvt -€                                 -€                

BOR Illegale dumpingen en bijplaatsingen nvt 1 301.382€                          301.382€         

BOR Hotspots en meldingen -€                                 -€                

Afvalcoaching 0 pm -€                

Harmonisatie: OGC putten in bezit HVC stuk 0 193,24€                            -€                

Harmonisatie: OGC containers in bezit gemeente stuk 0 383,17€                            -€                

Strandcontainers 1 7.020,20€                         7.020€            

Inzameling op basisscholen School <200 leerlingen 3 411,32€                            1.234€            

School 200-400 leerlingen 2 565,57€                            1.131€            

School 400-600 leerlingen 0 719,81€                            -€                

Meerwerk - beschikbaar stellen van;

Medewerkers (dagtarief - 100%) uur 0 38,35€                              -€                

Medewerkers (overwerk - 150%) uur 0 57,52€                              -€                

Medewerkers (zaterdag eerste 6 uur - 175%) uur 0 67,10€                              -€                

Medewerkers (zondag en erkende feestdagen - 200%) uur 0 76,69€                              -€                

Vuilniswagens uur 0 41,27€                              -€                

Haakarmwagen uur 0 39,82€                              -€                

AC-wagen uur 0 -€                                 -€                

Veegmachine uur 0 35,60€                              -€                

Totaal overige taken 536.181€         

Totaaloverzicht DVO tarief 

A. Collectieve kosten 387.149€         

B. Afvalinzameling 4.477.014€      

C. Verwerking afval- en grondstoffen 2.301.415€      

D. Overige taken 536.181€         

Totaal DVO tarief 7.701.758€      

TOTAAL excl BTW 7.701.758€      

BTW 21% 1.617.369€      

Totaal inclusief BTW 9.319.127€      

Afvalstoffenbelasting geheven over het fijn huishoudelijk restafval Tarief 2020 per ton 32,12€              345.304€         

Ketenvergoeding PMD stroom (2019: €446,- per ingezamelde ton) uitgekeerd aan gemeente. LET OP in 2020 andere afspraken vanuit Nedvang 446-€                 1.636           729.148-€         

Vergoeding per wha 25,57-€            
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bijlage 3: toelichting oude DVO situatie 
De huidige DVO situatie bestaat uit diverse voorschotten, facturen en afrekeningen. Om een goed 

vergelijk te maken zijn deze hieronder weergegeven op het prijsniveau van 2019, conform Meerwaarde 

uit Afval aanbieding en passend bij de getallen die we hebben gebruikt voor het inzicht in de nieuwe 

DVO. 

 

 

Oude DVO situatie 2019  

DVO voorschot 2019  €         5.827.942  

PMD inzamelkosten (collection)  €            260.000  

PMD postcollection (1.119 ton)  €            391.650  

Gladheidbestrijding vaste kosten  €            121.277  

Gladheidbestrijding variabele kosten (20x)  €            110.000  

Inzameling basisscholen  €                2.400  

Strandcontainers  €                6.827  

Meerwaarde uit Afval afspraak (fase 3)  €              25.159  

Totaal Oude DVO situatie 2019  €         6.745.255  

  

Aanvullende taken in nieuwe DVO  

Afvalstoffenbelasting GHA nu in DVO ipv losse factuur  €               38.000 

Totaal aanvullende taken  €               38.000 

  

Oude DVO situatie (incl. extra taken)  €         6.783.255  

  

Nieuwe DVO situatie  

DVO 2019  €         7.359.693  

Aanvullende inkomsten MWUA effect  €            265.449 

  

Verschil  €            310.989  
 

 


