Gescheiden inzameling
In 28 gemeenten verzorgen wij de inzameling van
huishoudelijk afval. In samenwerking met de
gemeenten bekijken we wat de meest optimale
manier is om het afval in te zamelen, waarbij wij
zowel bron- als nascheiding in huis hebben.
De combinatie van beide systemen levert het
beste resultaat.

Recycle-tarief - van raad naar inwoner
HVC zamelt voor 28 gemeenten (een deel van) het afval in. Voor alle HVCgemeenten geldt dezelfde opgave: vermindering van de hoeveelheid restafval en
stijging van de hoeveelheid recyclebare grondstoffen. Er zijn verschillende mogelijkheden om te komen tot minder restafval. Resultaten in het land en onderzoek
laten zien dat een combinatie van een serviceprikkel én een prijsprikkel nodig is
om de doelstelling uit het Rijksoverheidsprogramma VANG – Van Afval Naar
Grondstof – te halen. Het streven is 100 kilo restafval per inwoner per jaar,
met een doorontwikkeling van 30 kilo in 2025. Het recycle-tarief geeft vorm aan
deze prijsprikkel. Het daagt inwoners uit beter afval te scheiden en minder restafval over te houden. Het is goed voor het milieu en inwoners krijgen zelf invloed
op de hoogte van hun afvalstoffenheffing. De goede afvalscheider wordt beloond,
anderen worden uitgedaagd ook beter hun best te doen.
Raad - Online kennissessies
Voor meerdere gemeenten stond dit jaar in het teken van voorbereiden op
besluitvorming rond recycle-tarief. Om raadsleden zo goed mogelijk te informeren
en van achtergrondinformatie te voorzien, hebben we dit jaar meerdere online
kennissessies georganiseerd. Bijeenkomsten waarop raadsleden al hun vragen
konden stellen en zich zo optimaal konden voorbereiden op besluitvorming in hun
gemeenten.

• waar *: in 28 gemeenten

gescheiden
inzameling
in het kort
2021

• voor wie: 583.426 huishoudens en
115 basisscholen
• hoe: bron- én nascheiding
• recycle-tarief: Noordoostpolder
1e gemeente. 28% minder restafval per inwoner
• grof huishoudelijk afval: 19 afvalbrengstations
met meer dan 30 verschillende afvalstromen

*
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Inclusief deelnemingen

Inwoners
De echte hoofdrol bij recycle-tarief is weggelegd voor inwoners. Zij zijn het
tenslotte die voor minder restafval kunnen zorgen door hun afval goed te
scheiden. Inwoners worden met een intensief communicatietraject voorbereid op
de introductie van recycle-tarief. Ook de nadrukkelijke aanwezigheid van afvalcoaches in de gemeenten maakt onderdeel uit van deze aanpak. Een nieuwe HVC-app
helpt inwoners bij het scheiden van hun afval en bij inzicht in hun recycle-tarief.
De app daagt uit en motiveert inwoners hun afval beter te scheiden en regie te
houden op hun eigen recycle-tarief.
CO2
Het invoeren van het recycle-tarief leidt tot een aanzienlijke verbetering van de
CO2-impact van het afvalbeheer van de betreffende gemeenten. Immers er wordt
o.a. een fors lagere hoeveelheid restafval voor verbranding naar HVC afgevoerd
met daardoor veel minder aan de betreffende gemeente toe te rekenen
CO2-emissies.

Brongescheiden inzameling
(inzameling van stromen waarvoor HVC gecontracteerd is – in kton)
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Gemeente Noordoostpolder koploper
Gemeente Noordoostpolder is als eerste HVC-gemeente overgegaan op
het recycle-tarief. Per 1 januari 2021 is het systeem ingevoerd en de resultaten van het eerste jaar zijn zeer positief. De hoeveelheid recyclebare
grondstoffen is gestegen en de hoeveelheid fijn huishoudelijk restafval is
2021 met 32% afgenomen.

Communicatie met inwoners inzamelgemeenten
Inwoners spelen een cruciale rol in het behalen van doelstellingen rond afvalscheiding. Hun gedrag en hun keuzes zijn voor een groot deel bepalend voor het
behouden en het goed kunnen recyclen van waardevolle grondstoffen. Daarom
geloven we erin dat gerichte, relevante informatie cruciaal is in het motiveren en
informeren van inwoners over afvalscheiding. Deze informatie wordt onder
andere gedeeld via brieven op het huisadres, bezoek van de afvalcoaches en
communicatie via huis-aan-huis bladen en social media.

App
Communicatie is steeds meer maatwerk. De ontwikkeling van de nieuwe HVC-app
is hier een mooiOverig
voorbeeld van. Deze app geeft inwoners gericht informatie,
passend bij hun woonsituatie en gezinssamenstelling. Ook feedback op hun
Overig grof huishoudelijk
gedrag en tips en weetjes sluiten aan bij deze uitgangspunten.
Gescheiden stromen /GHA
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Ingezameld fijn
huishoudelijk restafval

Textiel
PMD (of Plastic, Blik en Pak)
Glas
Papier en karton
GFT
Ingezameld fijn huishoudelijk restafval
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Klantenservice
Inwoners in 28 gemeenten wenden zich tot de klantenservice met vragen over
afval. In de top drie van meest gestelde vragen staan: het aanvragen van een
nieuwe bak, meldingen over het niet legen van een bak en het maken van een
afspraak voor het ophalen van grof huishoudelijk afval. Zij kunnen bellen, mailen
of chatten met medewerkers van de klantenservice. Een corona-uitbraak bij de
collega’s van de afdeling klantenservice, zorgde er in april voor dat de wachttijd bij
de klantenservice opliep. Collega’s uit verschillende onderdelen van het bedrijf
sprongen in om de overlast voor inwoners tot een minimum te beperken.
Ondanks beperkingen door corona hebben de afvalcoaches ruim 6.000
gesprekken met inwoners gehad. De afvalcoaches bellen bij inwoners aan om in
gesprek te gaan over het scheiden van afval. Ook spreken zij inwoners op
markten. De focus van de afvalcoaches lag in 2021 op het verbeteren van de kwaliteit van plastic, blik en drinkpakken en om de introductie van recycle-tarief voor te
bereiden bij diverse gemeenten.

de focus van de afvalcoaches
ligt op het verbeteren van de
kwaliteit van plastic, blik en
drinkpakken.
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Contact inwoners met de klantenservice 2021
• 219.000 telefoontjes
• 73.500 mails
• 33.000 chats
Via de self-service op de website:
• 36.000 keer aanvraag nieuwe afvalpas
• 124.000 afspraken voor ophalen grof huishoudelijk afval

afval scheiden via 2 routes:

A

bronscheiding en nascheiding
B

Inzameling, sortering & recycling van plastic, blik en drinkpakken

A

Overslaglocatie

bronscheiding

Inzameling

Hier wordt het afval gewogen en vindt de
eerste kwaliteitscontrole plaats.

afval scheiden
aan huis.

Recyclers in de keten

Resultaat na sortering:
9 verschillende stromen

van grondstof tot nieuw
product

De verschillende soorten worden
uit elkaar gehaald en in negen
verschillende ‘mono-stromen’ in
balen geperst. Zakjes bij de zakjes,
plastic essen bij plastic essen,
blik bij blik, pak bij pak.

De grondstoﬀen voor nieuwe
producten gaan nu door naar de
recyclers in de keten. Het wordt
gewassen, vermalen tot korrels,
omgesmolten en verwerkt als
basis voor nieuwe grondstoﬀen.

Kunststofsorteerinstallatie

Plastic, blik en
drinkpakken die
geschikt zijn
voor verdere
sortering, gaan nu
de installatie in.

rest
afval

Residu

B

nascheiding

afval weggooien in
(ondergrondse)
container.
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niet te
recyclen
Inzameling

Nascheidingsinstallatie

Plastic, blik en drinkpakken worden via
nascheiding uit het restafval gesorteerd en
vervoerd naar de kunststofsorteerinstallatie.
Het overige afval wordt verwerkt als restafval.

Er is ook een stroom ‘residu’.
Dat is een stroom die ontstaat na
sortering en die voornamelijk
bestaat uit vervuiling en nietrecyclebare kunststoffen. Dit residu
wordt verwerkt als restafval.

Sorteeranalyses fijn huishoudelijk restafval 2021

GFT: 33,32%
Luiers: 4,83%

GFT

Hout: 2,40%

Luiers

Drankkarton: 1,10%
Steen en puin: 3,52%
Metaal: 3,84%
Glas: 3,89%
Textiel: 5,21%
OPK: 8,16%
Kunststof: 10,89%
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Overig restafval: 22,85%
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Overig restafval: 22,85%
Kunststof: 10,89%
OPK: 8,16%
Textiel: 5,21%
Glas: 3,89%
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Steen en puin: 3,52%
Drankkarton: 1,10%
Hout: 2,40%
Luiers: 4,83%
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Glas
Wethouder Anjo Simonse opent container met smartphone
Textiel
OPK

Container openen met smartphone
Voor veel inwoners is in 2021 een wens in vervulling gegaan met de nieuwe functie
in de HVC-app: de afvalpas is gekoppeld aan de app. Hierdoor kunnen ondergrondse containers worden geopend met de smartphone. In 2021 was dit alleen
beschikbaar voor Android-gebruikers in gemeente Noordoostpolder.
Naar verwachting volgt in 2022 deze functionaliteit voor IOS-gebruikers en
kunnen inwoners uit alle HVC-gemeenten de container openen met hun telefoon.
HVC is hiermee de eerste in Nederland die dit heeft ingevoerd.

Campagnes
In alle gemeenten waar maatregelen werden uitgevoerd, ontwikkelden we samen
met de betrokken gemeente passende, lokale campagnes, gericht op het informeren over wijzigingen, afval scheiden en recycling. Naast deze lokale campagnes,
lanceerden we meerdere centrale campagnes, gericht op een specifieke afvalstroom of om de drukte op de afvalbrengstations te spreiden. Ook hierbij wordt
het uitgangspunt ‘zo lokaal mogelijk’ gehanteerd. Dit kwam onder andere tot
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Kunststof

uiting bij de restafvalcampagne, waarbij op alle particuliere adressen van de inzamelgemeenten een op maat gemaakte
afvalspecial op de mat plofte. Ook online
Restafval
worden de campagnes zo lokaal mogelijk ingestoken, met lokale resultaten en
plaatsnamen als onderdeel van de boodschap. De campagnes gericht op het
verbeteren van de kwaliteit van plastic, blik en drinkpakken en de campagne rond
de afvalbrengstations illustreren dit.

Afvalbrengstations
Ook bij de afvalbrengstations staat gemak voor de bezoeker centraal. Na een
geslaagde proef met het eerste onbemande afvalbrengstation in Nederland in
2020, is besloten om in 2022 nog vijf onbemande afvalbrengstations te openen.
De locaties worden nader bepaald. Zo kunnen inwoners ook buiten de reguliere
openingstijden de meest voorkomende soorten grof afval kwijt. Inwoners kunnen
hun bezoek aan het afvalbrengstation sinds dit jaar beter plannen, doordat
drukke momenten en wachttijden inzichtelijk zijn. Bij twee afvalbrengstations,
Hoorn en Bergen, zijn druktemeters geïnstalleerd. Daar is de actuele drukte

vanuit huis te bekijken. Voor de andere afvalbrengstations zijn de drukke
momenten na te kijken op speciaal daarvoor ontwikkelde pagina’s op de website.

Meldingen en ontwikkelingen inzameling

Een breed ingezette campagne heeft inwoners daar in het najaar op attent
gemaakt.

voor de inwoner, efficiënt in de planning. Als het onverhoopt niet goed gaat,
lossen we dit zo snel mogelijk op om overlast voor inwoners tot een minimum te
beperken. Mocht een container onverhoopt vol zijn en de bewoner meldt dit bij de
klantenservice, dan wordt deze container direct aangemeld voor een extra
ophaalronde. Als een snelle, directe oplossing niet mogelijk is, wordt een melding
geregistreerd als klacht. In 2021 werden 543 klachten afgehandeld (2020: 673).
Met 583.426 woonhuisaansluitingen betekent dit 1 klacht per 1.075 woonhuisaansluitingen. De meeste klachten gingen over afvalbakken aan huis. Van de klachten
werd 74% binnen de vastgestelde termijn van 10 werkdagen naar tevredenheid
afgehandeld. Dit is een daling ten opzichte van vorig jaar (was 90%). De verklaring
hiervoor is dat klanttevredenheid en het waarborgen van een goede kwaliteit
grondstofstromen soms op gespannen voet staan. Om de kwaliteit van de
stromen te verbeteren, zijn in 2021 meer controles uitgevoerd om de kwaliteit te
borgen.

Resultaat afvalbrengstations
Door corona werd er meer afval gebracht bij de 19 afvalbrengstations/milieustraten. In 2021 ontvingen we 1,93 miljoen bezoekers (2020 1,83 miljoen).
De hoeveelheid ingezameld grof afval is gestegen van 197 ton in 2020 naar
201 ton in 2021.

Afvalvrije school
Het aantal afvalvrije scholen is in 2021 gestegen naar 115 (111 in 2020).
Voor scholen stond het afgelopen jaar in het teken van corona. Hierdoor bleef
weinig tijd over om wijzigingen in het afvalbeleid door te voeren. Het scheiden van
afval op school vormt een mooie combinatie met het lespakket van HVC.
Door corona was het dit jaar helaas niet mogelijk om kinderen voor een rondleiding op het afvalbrengstation of in de afvalenergiecentrale te ontvangen.

Het legen van bakken en containers wordt zo zorgvuldig mogelijk gepland. Logisch

Verduurzaming wagenpark
Na de introductie van de eerste elektrische zijlader in 2020, volgde dit jaar de
eerste elektrische veegmachine. Gemeente Dordrecht heeft de primeur. Sinds de
zomer ruimt de elektrische veegmachine het zwerfafval in de binnenstad op.
Elektrisch vegen heeft een gunstig effect op de luchtkwaliteit en het klimaat en
voorkomt geluidsoverlast. In 2021 zijn een 100% elektrische achterlader en kraanwagen (legen ondergrondse containers) aangeschaft. Deze voertuigen worden
begin 2022 in respectievelijk Dordrecht en Velsen/Alkmaar ingezet. Met de
aanschaf van deze voertuigen is HVC het eerste inzamelbedrijf in Nederland dat
voor alle inzameldisciplines een 100% elektrisch voertuig ter beschikking heeft.
In Dordrecht bereiden we ons verder voor op de verduurzaming van het wagenpark; hier is het afgelopen jaar de laad-infrastructuur vastgelegd en besteld.
Ook zijn alle voorbereidingen getroffen om in 2022 alle voertuigen van HVO100
brandstof te voorzien. Deze brandstof zorgt voor CO2-reductie en een lagere
uitstoot van schadelijke emissies.
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met een elektrische zijlader,
veegmachine, achterlader
en kraanwagen is HVC het
eerste inzamelbedrijf dat voor
alle disciplines een 100%
elektrisch voertuig heeft.

