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Duurzaam jaarwerkplan
Afval bestaat niet. Dat is onze boodschap. Wij werken 
duurzaam. Duurzaamheid is wat we leveren. Dat geldt 
ook voor onze jaarwerkplannen, jaarverslagen en 
kwartaalrapportages. We willen niet alleen zo compleet en 
transparant mogelijk zijn over onze activiteiten. Wij willen 
onze verslagen ook op een duurzame manier aanbieden 
aan onze partners. We hebben hier goed over nagedacht. De 
uitkomst ligt voor u. Wij bieden onze verslagen dit jaar aan 
op USB-stick / CD Rom. Wilt u toch een gedrukt exemplaar 
ontvangen? Dat kan. Onze verslagen worden gemaakt van 
100% gerecycled papier: Cradle to Cradle Van Gansewinkel 
Office Paper.

Retour
Wilt u dit verslag bewaren? Prima! Maar ‘weggooien’ is in dit 
geval ook een duurzame optie. Gewoon bij het oud papier, 
dan wordt het gerecycled. Wilt u dat dit verslag als grondstof 
dient voor ons Cradle to Cradle-papier? Nog beter! Geef het 
verslag terug aan uw contactpersoon bij Van Gansewinkel 
Overheidsdiensten.
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Met enige trots presenteer ik u het jaarwerkplan NV Milieuservices AVR – Krimpen aan den IJssel 2012. 
De trots komt voort uit het geheel vernieuwde format. Een format dat de maatschappelijke betrokkenheid van 
NV Milieuservices AVR – Krimpen aan den IJssel en van haar bestuurder Van Gansewinkel Milieuservices 
Overheidsdiensten B.V. uitstraalt. Door een nadrukkelijke toepassing van de 3 P’s (people, planet, profit) wordt ook 
inhoudelijk deze betrokkenheid zichtbaar. 

Samen met de gemeente Krimpen aan den IJssel werken Overheidsdiensten en NV Milieuservices AVR – Krimpen 
aan den IJssel aan de preventie van afval, via het project ‘gemeenten, bron van grondstoffen en energie’. Het 
jaarwerkplan is hierop gericht en is met enthousiasme en in samenwerking met de gemeente Krimpen aan den 
IJssel en Overheidsdiensten tot stand gekomen. Aan de basis van dit plan liggen de kaders van de samenwerking, 
de beleidswensen van de betrokken partijen en het consequent volgen, vanuit Overheidsdiensten, van de 
ontwikkelingen op de afvalmarkt.

In de verwachting dat dit jaarwerkplan, voor alle belanghebbenden, op een transparante wijze weergeeft welke rol 
NV Milieuservices AVR- Krimpen aan den IJssel in 2012 wil spelen, wens ik u veel leesplezier.

Benjamin Adelmund
Vestigingsmanager

Voorwoord
Jaarwerkplan 2012
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Bestuurlijke Samenvatting

Inleiding
Tussen de gemeente Krimpen aan den IJssel en Van 
Gansewinkel Milieuservices Overheidsdiensten B.V. 
(Overheidsdiensten) is een samenwerkingsovereenkomst 
gesloten. Aan NV Milieuservices AVR – Krimpen 
aan den IJssel (NV MAK), waarvan de gemeente 
eigenaar is van alle aandelen, is door de gemeente de 
publieke reinigingstaak opgedragen. De gemeente is 
de opdrachtgever en de beleidsbepalende partner in 
de samenwerking. Overheidsdiensten is de partner 
die verantwoordelijk is voor het beheren van de 
operationele zaken, waaronder het management, de 
planning en de uitvoering van de werkzaamheden. 
Tevens geeft Overheidsdiensten de gemeente adviezen 
over het te voeren afvalbeleid en is Overheidsdiensten 
verantwoordelijk voor de (financiële) exploitatie van
NV MAK. 

Doel en positionering jaarwerkplan
In het jaarwerkplan leggen de partners in nauw overleg 
vast wat zij en wat NV MAK zelf in het komende 
jaar wensen te bereiken binnen de afspraken van de 
samenwerking. Door de nauwe samenwerking tussen de 
partners zijn ook wederzijdse toekomstverwachtingen 
uitgesproken en daar waar mogelijk vertaald in de 
doelstellingen voor het komend jaar.  

Afhankelijk van de aard van de doelstellingen zal 
door NV MAK of in samenwerking tussen NV MAK, 
Overheidsdiensten en/of de gemeente Krimpen aan den 
IJssel invulling gegeven worden aan de doelstellingen. 
Na aanvullende adviesdocumenten en instemming 
van de gemeente Krimpen aan den IJssel, kunnen de 
doelstellingen uit het jaarwerkplan eventueel ook tot 
bestekswijzigingen leiden. In voorliggend jaarwerkplan 
zijn financiële aspecten dan ook buiten de scoop 
gelaten. Concreet betekent dit dat het jaarwerkplan eerst 
door de gemeente in haar rol van opdrachtgever moet 
zijn vastgesteld. Hieruit voortvloeiend en afhankelijk 

van de keuzes die de gemeente maakt, wordt de 
begroting door NV MAK opgesteld. Deze begroting 
wordt vervolgens door de gemeente vastgesteld, in 
haar rol van aandeelhouder. Het jaarwerkplan wordt 
via de kwartaalrapportages als werkkompas voor het 
jaar 2012 gebruikt. Deze kwartaalrapportages geven 
de mogelijkheid de voortgang op de gestelde doelen 
te monitoren waardoor, indien nodig, bijsturing kan 
plaatsvinden. 

De doelstellingen 
In 2011 stonden zes doelstellingen centraal. Deze doelen 
betroffen het reduceren van de CO2-uitstoot door realisatie 
van de afvalscheidingrichtlijnen en door het verminderen 
van brandstofverbruik, het behouden van de tevredenheid 
van bewoners over de dienstverlening, het herinrichten van 
het milieustraat, het certificeren van het zorgsysteem en 
het toetsen van leveranciers aan duurzaamheidscriteria. 
Van deze zes doelstellingen zijn er twee afgerond en vier 
doelstellingen zullen een doorloop hebben in 2012. 

Reikwijdte Doelstellingen  
NV MAK 2011

Doorloop 
2012

NV	MAK

1. Reduceren	CO2-
uitstoot:	realisatie	
afvalscheiding-	
richtlijnen

ja

2. Reduceren	CO2	-uit-
stoot:	verminderen	
brandstofverbruik

ja

3. Behouden	
tevredenheid
dienstverlening

ja

4. Herinrichten
milieustraat

ja

Overheidsdiensten

5. Certificeren		
zorgsysteem

nee

6. Leveranciers	toetsen	
aan	duurzaam-
heidscriteria

nee

Tabel 1: Doelstellingen NV MAK 2011
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De afgeronde acties zijn het certificeren van het 
zorgsysteem en het toetsen van de leveranciers 
aan duurzaamheidscriteria. In het eerste kwartaal 
2011 is Overheidsdiensten gecertificeerd voor ISO 
9001 (kwaliteit) en ISO 14001 (milieu). Voor OHSAS 
18001 (veiligheid en gezondheid op de werkvloer) 
is certificering in november 2011 voorzien. Met de 
certificering zijn zowel de primaire als secundaire 
processen geborgd, waardoor NV MAK garant staat voor 
een veilige werkomgeving voor haar medewerkers, de 
naleving van alle aspecten aangaande milieu en een 
correcte invulling van de besteksomgeving. Tevens 
is door ISO certificering 14001 ook een concrete stap 
gezet richting duurzaam inkopen met het toetsen van 
leveranciers aan duurzaamheidscriteria. De ingestelde 
projectgroep voltooit deze toets eind 2011.

De andere vier doelen uit 2011 zijn vertaald naar nieuwe 
doelstellingen voor 2012. Zo zullen partijen in 2012, na 
afstemming en bestuurlijke goedkeuring, de maatregelen 
om de afvalscheiding te verbeteren implementeren in 
een proefwijk. Hiermee wordt een stap gezet richting het 
realiseren van een afvalvrije gemeente. Verder zal NV 
MAK een bijdrage leveren aan een verminderde CO2-
uitstoot door te sturen op efficiënt brandstofverbruik. 
Het monitoringsysteem dat in 2011 is opgezet, zal in 
2012 gebruikt worden om normen vast te stellen en het 
brandstofverbruik tegen deze normen af te zetten. Bij 
afwijkingen worden verklaringen gegeven en zullen 
maatregelen worden bepaald om het verbruik op de 
gestelde norm te krijgen. De actie die tevens doorloopt 
naar 2012, is het behouden van de tevredenheid van 
de inwoners van Krimpen aan den IJssel over de 
dienstverlening van NV MAK. In het eerste half jaar zijn 
geen klachten ontvangen. Realisatie van dit resultaat 
wordt ook in 2012 nagestreefd. Het herinrichten van het 
milieustraat is een doelstelling die begin 2011 is ontstaan 
door het aantal bezoekers en het hoge afvalaanbod. In 
2011 is een ontwerp gemaakt voor de herinrichting. Na 
afstemming met de gemeente vindt een toets aan de 
Wm-vergunning plaats. De werkzaamheden vangen dan 
aan in het eerste kwartaal 2012 en afronding zou aan het 
einde van dat kwartaal kunnen zijn. De effecten van de 
uitbreiding worden gevolgd via de kwartaalrapportages.

 Naast de vier doelstellingen die uit 2011 doorlopen 
naar 2012 worden twee nieuwe doelstellingen 
toegevoegd: integreren van ISO 26000 en digitaliseren 
dienstverlening. Het integreren van ISO 26000 is een 
volledig nieuwe doelstelling. Door de richtlijn ISO 
26000 te implementeren in de bedrijfsvoering en te 
integreren in het bestaande SHEQ-managementsysteem, 
zal Overheidsdiensten Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen (MVO) structureel inbedden in haar 
organisatie. Digitalisering van de dienstverlening, door 
aan te sluiten bij reeds bestaande initiatieven, zal het 
serviceniveau verder verhogen. Gedacht kan worden aan 
het verzenden van sms- en email alerts op de dag voor 
de inzameling (voor bijvoorbeeld grofvuil) en het digitaal 
kunnen aanmelden van grofvuil.

Tabel 2 geeft de doelstellingen weer voor 2012. Van 
de zes doelstellingen zijn er vier op NV MAK van 
toepassing en twee doelstellingen zijn Overheidsdiensten 
breed.  De uitvoering van de doelstellingen zal veelal 
opgepakt worden door projectteams binnen NV MAK. 
In een aantal gevallen zal ook een beleidsmedewerker 
van de gemeente Krimpen aan den IJssel bij een project 
aansluiten.

Bij het bepalen van de doelstellingen zijn ook de kaders 
meegewogen, welke worden gevormd door het voor de 
publieke reinigingstaak relevante (gemeentelijk) beleid. 
De gemeente Krimpen aan den IJssel heeft hiervoor de 
Duurzaamheidsvisie 2008-2011 vastgesteld. Vanuit haar 
rol volgt Overheidsdiensten de (toekomstige) landelijke 
en gemeentelijke ontwikkelingen op afvalgebied en 
vertaalt deze via het jaarwerkplan in de doelstellingen. 
Indien noodzakelijk vindt gaandeweg het lopende 
inzameljaar ook vertaling plaats naar het werkgebied 
van NV MAK. 

Reikwijdte Doelstellingen NV MAK 2012

NV	MAK	

1. Afvalscheiding:	hergebruik	
grondstoffen

2. Reduceren	CO2	-uitstoot:	
verminderen	brandstofverbruik

3. Kwaliteitsborging:	behouden		
tevredenheid	dienstverlening

4. Herinrichten	milieustraat

Overheidsdiensten
5. Integreren	ISO	26000

6. Digitaliseren	dienstverlening

Tabel 2: Doelstellingen NV MAK 2012
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Pap ierbalen op de lopende band
 Afkomstig van oud papier
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Hoofdstuk 1
Status-quo 2011

De status-quo betreft een weergave van de stand van zaken op de doelen uit het jaarwerkplan 2011. In totaal had  
NV MAK vijf doelen geformuleerd, waarvan drie specifiek betrekking hadden op NV MAK en twee Overheidsdiensten 
breed waren. In de loop van 2011 is doelstelling 4 ‘Herinrichten milieustraat’ aan het jaarwerkplan toegevoegd. 
De stand van zaken is gebaseerd op de kwartaalrapportage tot en met het tweede kwartaal van 2011, waarbij in 
voorliggend jaarwerkplan een verwachting voor eind 2011 wordt weergegeven. Daarmee wordt duidelijk of de 
doelstelling in 2012 zal doorlopen.

Reikwijdte Doelstellingen NV MAK 2011 Doorloop 2012

NV	MAK

1. Reduceren	CO2-uitstoot:	realisatie	afvalscheidingrichtlijnen ja

2. Reduceren	CO2	-uitstoot:	verminderen	brandstofverbruik ja

3. Behouden	tevredenheid	dienstverlening ja

4. Herinrichten	milieustraat ja

Overheidsdiensten

5. Certificeren	zorgsysteem nee

6. Leveranciers	toetsen	aan	
duurzaamheidscriteria

nee

Tabel 3:Doelstellingen NV MAK 2011
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De gemeente Krimpen aan den IJssel is ingedeeld in stedelijkheidsklasse 2. De bijbehorende richtlijnen (zie tabel 
4 a/b) uit LAP1 zijn gehanteerd voor 2011, met als doel de LAP2 doelstelling van 60 procent nuttige toepassing te 
realiseren. Onderstaande tabel toont een overzicht van de scores op het gebied van afvalscheiding. De genoemde 
scheidingsrichtlijnen zijn in kilo per inwoner per jaar, waarbij er is uitgegaan van 28.602 inwoners (CBS, 1 april 2011). 

 1.1 Reduceren CO2-uitstoot: realisatie afvalscheidingrichtlijnen

Stand	van	zaken	
Zowel de scores tot en met juni als de prognoses voor heel 2011 laten zien dat de richtlijnen niet worden gerealiseerd. 
De gemeente Krimpen aan den IJssel streeft afvalpreventie na en heeft dit vastgelegd in haar duurzaamheidsvisie. 
De visie van Overheidsdiensten op langere termijn is dat afval niet bestaat. Daarom heeft Overheidsdiensten een 
projectgroep ‘gemeenten, bron van grondstoffen en energie’ opgestart. De focus ligt op de doelstelling zoals deze in 
LAP2 geformuleerd is: 60 procent nuttige toepassing. In lijn met het coalitie-akkoord ‘Naar een nieuw evenwicht’ 
mag dit gekenmerkt worden als een grote ambitie. Een ambitie die de gemeente samen met Overheidsdiensten 
wenst te realiseren. Om hiertoe te komen, zijn in het eerste en derde kwartaal sorteeranalyses uitgevoerd. Met de 
analyseresultaten ontstaat meer inzicht in reële mogelijkheden voor het afscheidingsbeleid, maar ook ten aanzien 
van de CO2-reductie die met afvalscheiding te behalen is. De resultaten van de sorteeranalyses zullen gebruikt 
worden om de CO2-monitor te vullen. Deze monitor is ontwikkeld door Overheidsdiensten en geeft inzicht in de 
effecten van afvalscheiding op de CO2-uitstoot. Ook is het mogelijk om de CO2-winst over de afgelopen periode te 
presenteren en periodes met elkaar te vergelijken.

Aan de hand van de totale analyseresultaten zal Overheidsdiensten begin 2012 advies uitbrengen over de 
reële mogelijkheden voor afvalscheidingdoelstellingen in de gemeente Krimpen aan den IJssel. Teneinde de 
afvalscheiding te verbeteren en toe te werken naar een afvalvrije samenleving wil Overheidsdiensten middels 
een praktijkproef in de gemeente Krimpen aan den IJssel ervaring opdoen met een andere wijze van inzamelen 
(zie doelstelling 2.1). Ten behoeve van bestuurlijke goedkeuring zal Overheidsdiensten in samenwerking met de 
gemeente een Raadsinformatiebrief opstellen waarin het plan duidelijk uiteengezet wordt. Hierna zullen de verdere 
voorbereidingen getroffen worden, zodat in 2012 kan worden gestart. 

Doorloop	2012	
Afvalscheiding blijft een belangrijk speerpunt. Door een optimale afvalscheiding is (hoogwaardig) hergebruik 
mogelijk en worden kostbare grondstoffen bespaard. Het ultieme doel is om de hoeveelheid restafval tot een 
minimum te beperken. Deze doelstelling zal dan ook doorlopen in 2012. Overheidsdiensten en de gemeente zullen 
in 2012, na afstemming en bestuurlijke goedkeuring, de praktijkproef starten en na de vastgestelde proefperiode 
een eindadvies uitbrengen. Via de kwartaalrapportage worden de inzamelresultaten gevolgd en de effecten van de 
ingezette acties gerapporteerd.

Afvalstroom Werkelijk 2010 Referentie 2011
Realisatie t/m 

juni 2011 Prognose 2011

OPK 62 75 30 60

Glas 19 23 10 20

Textiel 1,3 5 0,4 0,8

Kunststof 3,24 6,25 1,68 3,35

KGA 1,8 2 0,8 1,6

Scheidingspercentage 32% 60% 30% 30%

Restafvalpercentage 68% 40% 70% 70%

Tabel 4: Afvalscheidingresultaten NV MAK 2011 (kg/inwoner)
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1.2 Reduceren CO2-uitstoot: verminderen brandstofverbruik

Overheidsdiensten beperkt de CO2-uitstoot door het optimaliseren van inzamelroutes en aankopen van nieuwe 
schonere voertuigen. Naast deze initiatieven volgt Overheidsdiensten de ontwikkelingen in de markt nauwgezet, 
om zodoende de gemeente optimaal te kunnen informeren en adviseren. Vanuit het jaarwerkplan is de doelstelling 
‘reduceren CO2-uitstoot: verminderen brandstofverbruik’ geconcretiseerd door het meten en rapporteren van het 
brandstofverbruik aan de hand van de hoeveelheid ingezameld afval per liter verbruikte diesel.

Stand	van	zaken	
Het meetbaar maken van het brandstofverbruik is afgerond en vanaf het tweede halfjaar rapporteert NV MAK in 
de kwartaalrapportages op het brandstofverbruik. Wegens het ontbreken van ervaringscijfers is er nog geen norm 
vastgesteld, zodat uitsluitend bezien kan worden of er verschillen tussen de kwartalen zijn zonder dat daar een 
waarde aan toegekend kan worden. Daarbij dient in verband met de ontwikkelingen in de markt vermeld te worden 
dat  de insteek van de doelstelling enigszins veranderd is. De doelstelling wordt nu vanuit een breder perspectief 
bezien. Vanuit Overheidsdiensten wordt een proef gestart waarbij voertuigen worden uitgerust met een blackbox 
en routenavigatie. Implementatie van dit systeem kent vele voordelen: routes worden goed gereden door navigatie, 
routes zijn makkelijker te beheren via internettoepassing, opdrachten kunnen digitaal doorgestuurd worden naar 
chauffeur, de CO2-voetafdruk en het brandstofverbruik worden gemeten en er kan een “rijdende coach” worden 
ingesteld die een signaal afgeeft bij te hard remmen, te hard de bocht nemen, te hard rijden of verkeerd schakelen.  
Er moet nog worden bezien hoe monitoring, rapportages en verder toepassing worden geborgd. 

1e kwartaal
werkelijk

2e kwartaal
werkelijk

Hoeveelheid	ingezameld	afval	per	liter	verbruikte	brandstof 239 242

Tabel 5: Ingezamelde kilogrammen per liter NV MAK

Doorloop	2012	
Naast het feit dat de voertuigen van NV MAK voldoen aan de strenge milieueisen, wil NV MAK de voertuigen effectief 
inzetten. Elk gebruikte liter brandstof dient daarbij zo goed mogelijk benut te worden, gemeten door de hoeveelheid 
ingezameld afval per verbruikte liter. Gaandeweg zal duidelijk worden welke doelstelling qua vermindering in het 
verbruik mogelijk en wenselijk is, waarbij in 2012 de gehanteerde norm wordt vastgesteld. Het vaststellen van deze 
norm en op basis daarvan een reductie van het brandstofverbruik realiseren, is een doelstelling voor 2012.

1.3 Tevredenheid dienstverlening

De tevredenheid van de inwoners van de gemeente is en blijft belangrijk. NV MAK vindt het belangrijk om klachten 
tijdig, juist en volledig af te handelen evenals het periodiek analyseren van deze klachten om diensten en werkwijze 
te kunnen verbeteren, met als resultaat het voorkomen van klachten. Het uitgangspunt is dat de vastgestelde norm 
op de benoemde klachtencategorieën niet wordt overschreden. Vanuit de samenwerkingsovereenkomst gezien, is er 
sprake van een klacht wanneer NV MAK een actieve rol voorafgaand aan de mededeling van de klant heeft gespeeld 
of had moeten spelen. In alle andere gevallen wordt de mededeling als een melding beschouwd.

Stand	van	zaken	
In het eerste half jaar zijn geen klachten ontvangen over de dienstverlening van NV MAK. 
Tabel 6a geeft de klachtencategorieën en de normen tot en met de maand juni 2011 weer. 
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Klachten over inzameling
Norm
 2011

Score t/m juni 
2011

Huishoudelijk	afval 2 0

T-fractie 0 0

HH-OPK 0 0

Parkjes 0 0

KGA 0 0

ABS 0 0

Totaal aantal klachten 2 0

Tabel 6a: Aantal klachten tot en met juni 2011

In het eerste half jaar zijn er 272 meldingen ontvangen. Tabel 6b geeft het aantal meldingen weer per categorie tot en 
met de maand juni 2011. 

Meldingen 
Aantal t/m juni 

2011

Defecte	containers 121

Innemen	of	plaatsen	van	containers 55

Vermiste	containers 21

Grofvuilafspraken 22

Illegale	stortingen	 43

Overige	meldingen 10

Totaal aantal meldingen 272

Tabel 6b: Aantal meldingen tot en met juni 2011

Doorloop	2012	
NV MAK wenst de tevredenheid van de inwoners van Krimpen aan den IJssel over de dienstverlening op een gelijk 
niveau te houden. In het eerste half jaar zijn geen klachten ontvangen. Realisatie van dit resultaat wordt in 2012 
ook nagestreefd. NV MAK is vanaf 2003 operationeel en sinds die tijd worden klachten en meldingen aangenomen, 
geregistreerd en afgehandeld. In het licht van continue verbeteren, zal NV MAK het interne proces in 2012 
analyseren op mogelijke verbeteringen. Het rapporteren van de scores op de klachtencategorieën, evenals het aantal 
meldingen, zal wederom via de kwartaalrapportages plaatsvinden.

1.4 Herinrichten milieustraat

Gedurende het jaar is er een doelstelling aan het jaarwerkplan 2011 toegevoegd, namelijk; herinrichten milieustraat. 
Door het intensieve bezoek in combinatie met de hoeveelheid aangeboden afvalstoffen is de dienstverlening op het 
milieustraat aan de Stormsweg meer en meer onder druk komen te staan. Een druk die zich uit in lange wachttijden 
door een moeizame doorstroom en te weinig aandacht kunnen hebben voor het gescheiden houden van afvalstoffen. 
Deze aspecten hebben aanleiding gegeven tot de wens het milieustraat opnieuw in te richten. 

Stand	van	zaken	
In het derde kwartaal zal Overheidsdiensten een ontwerp voor de herinrichting met de gemeente doorspreken. Na 
afstemming zal het ontwerp getoetst worden aan de Wm- vergunning. 

Doorloop	2012
Begin 2012 wordt er feitelijk gestart met de werkzaamheden, met als doel de herinrichting aan het eind van het 
eerste kwartaal af te ronden. De effecten van de herinrichting op de doorstroom en de scheiding zullen in 2012 
worden gevolgd en via de kwartaalrapportages aan de gemeente worden gerapporteerd. 
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1.5 Certificeren zorgsysteem

Overheidsdiensten neemt haar verantwoordelijkheid op het gebied van SHEQ (Safety, Health, Environment and 
Quality) en is daarom onder andere enkele jaren geleden begonnen met het opzetten en in gebruik nemen van een 
bedrijfsintern SHEQ-managementsysteem. Op deze wijze worden de risico’s op gebied van veiligheid, gezondheid, 
milieu en kwaliteit beheerst en de SHEQ-voorschriften in de organisatie geborgd. Deze doelstelling kreeg in 2011 
vorm door certificering van het managementsysteem op de erkende norm ISO 14001 (milieu), ISO 9001 (kwaliteit) 
en OHSAS 18001 (veiligheid en gezondheid op de werkvloer). Op deze wijze kan Overheidsdiensten, waar NV MAK 
onderdeel van uitmaakt, aantonen over een degelijk zorgsysteem te beschikken en certificaten overleggen.

Stand	van	zaken	
In het eerste kwartaal 2011 is Overheidsdiensten gecertificeerd voor ISO 9001 en ISO 14001. Voor OHSAS 18001 is 
een projectplan uitgezet. Een plan dat voorziet in certificering in november 2011. De doelstelling wordt hiermee in 
2011 afgerond, waardoor zowel de primaire als secundaire processen zijn geborgd. Met deze borging staat NV MAK 
garant voor een veilige werkomgeving voor haar medewerkers, de naleving van alle aspecten aangaande milieu en 
een correcte invulling van de besteksomgeving.
 
Doorloop	2012
Door de afronding van de certificering is er geen doorloop op deze doelstelling in 2012.

1.6 Leveranciers toetsen aan duurzaamheidscriteria

Om een bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu bepaald 
dat alle inkopen van gemeenten in 2015 honderd procent duurzaam moeten zijn. De Van Gansewinkel Groep is 
al geruime tijd actief op het gebied van duurzaamheid, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en het 
Cradle to Cradle principe. Overheidsdiensten wil ervoor zorgen dat haar bedrijfsvoering, waaronder het beleid en de 
uitvoering, duurzaam is ingericht. Om in 2015 een honderd procent duurzame partner te zijn, is Overheidsdiensten 
in 2010 gestart met het implementeren van het zorgsysteem en het vastleggen van het inkoopproces. Aanvullend 
hierop zijn in 2011 duurzaamheidscriteria opgesteld waar onder andere kritische leveranciers aan worden getoetst.

Stand	van	zaken	
Overheidsdiensten en NV MAK verduurzamen haar inkoopproces. Door de ISO certificering 14001 (milieu) is er al 
een concrete stap in deze richting gezet. Om een verdere verdieping aan te brengen zal in september 2011 vanuit 
Overheidsdiensten de werkgroep duurzaam inkopen worden opgestart. De werkgroep zal de leveranciers toetsen 
aan duurzaamheidscriteria en zal daarbij het landelijke advies duurzaam inkoopbeleid toepassen. Dit advies is op 
verzoek van staatsecretaris Atsma door maatschappelijke organisaties VNO-NCW, MKB-Nederland, MVO Nederland, 
De Groene Zaak en de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement (NEVI) opgesteld. Naar verwachting wordt 
de doelstelling ‘Leveranciers toetsen aan duurzaamheidscriteria) voor het eind van het jaar afgerond.

Doorloop	2012
Door de afronding van het toetsen van leveranciers aan de duurzaamheidscriteria is er geen doorloop op deze 
doelstelling in 2012. 
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1Vanaf oktober 2010 is het ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijk Ordening en Milieubeheer (VROM) opgehouden te bestaan. 
Taken van het ministerie op het terrein van milieu zijn ondergebracht bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. 

Gft- afval op de sorteerband afkomstig
  van de Gft inzameling
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Hoofdstuk 2
Invulling 2012

In 2012 zullen zowel nieuwe doelstellingen centraal staan als doelstellingen die een doorloop vanuit 2011 
kennen. Totaal betreft het zes doelstellingen, waarvan vier NV MAK specifiek zijn en twee van toepassing zijn op 
Overheidsdiensten. De realisatie van de geformuleerde doelstellingen zullen gedurende het lopende jaar nauwlettend 
gevolgd worden via de kwartaalrapportages.   

Reikwijdte Doelstellingen NV MAK 2012

NV	MAK

1. Afvalscheiding:	hergebruik	grondstoffen

2. Reduceren	CO2-uitstoot:	verminderen	brandstofverbruik

3. Kwaliteitsborging:	behouden	tevredenheid	dienstverlening

4. Herinrichten	milieustraat

Overheidsdiensten
5. Integreren	ISO	26000

6. Digitaliseren	dienstverlening

Tabel 7: Doelstellingen NV MAK 2012

2.1 Afvalscheiding: hergebruik grondstoffen

Om in 2015 conform LAP2 de afvaldoelstelling van 60 procent nuttige toepassing te kunnen realiseren, zullen er 
gezien het huidige scheidingresultaat acties ondernomen moeten worden. Eind 2011 brengt NV MAK een advies uit 
ver de reële mogelijkheden voor afvalscheiding in de gemeente Krimpen aan den IJssel. Tevens wordt na afstemming 
en bestuurlijke besluitvorming in 2012 de praktijkproef ‘gemeenten, een bron van grondstoffen en energie’ ten 
uitvoer gebracht. Insteek van de praktijkproef is dat er geen afval meer wordt ingezameld maar grondstoffen 
waarbij in de benoemde proefwijk gedurende een vastgestelde periode de droge recyclebare grondstoffen, zoals 
plastic verpakkingen, textiel, klein grof huishoudelijk afval, metaal etc. middels een ‘grondstoffencontainer’ huis-
aan-huis wordt ingezameld. De resultaten zullen wekelijks worden gemonitord zodat een halfjaar na de start van 
de praktijkproef kan worden geëvalueerd over het succes van de proef en een besluit kan worden genomen over 
het vervolg. Tot nadere bepaling worden voor 2012 de afvalscheidingsrichtlijnen gehanteerd zoals deze ook in 2011 
golden. 

Acties Periode 

Implementeren	maatregelen	in	proefwijk Na	besluitvorming

Resultaten	analyseren,	evalueren	en	rapporteren Doorlopend

Evalueren 6	maanden	na	start

Tabel 8: Tijdpad realisatie afvalscheiding
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2.2 Reduceren CO2-uitstoot: verminderen brandstofverbruik

NV MAK wil de inzamelvoertuigen effectief inzetten. Elk gebruikte liter brandstof dient daarbij zo goed mogelijk 
benut te worden, gemeten door de hoeveelheid ingezameld afval per verbruikte liter. In 2012 zal de te hanteren norm 
worden vastgesteld en zal in de kwartaalrapportages op deze norm gerapporteerd worden. Bij afwijkingen van de 
norm zullen verklaringen geformuleerd worden en maatregelen worden bepaald om de norm te realiseren.

Actie Periode

Vaststellen	norm	brandstofverbruik 1e	kwartaal	

Opstellen	rapportage	en	rapporteren Elk	kwartaal

Tabel 9: Tijdpad acties verminderen brandstofverbruik 

2.3 Kwaliteitsborging: behouden tevredenheid dienstverlening 

NV MAK wenst de tevredenheid van de inwoners van Krimpen aan den IJssel over de dienstverlening op een gelijk 
niveau te houden. In het eerste half jaar zijn geen klachten ontvangen. Realisatie van dit resultaat wordt in 2012 
ook nagestreefd. Omdat NV MAK continue wil verbeteren, zal de bestaande procedure worden geanalyseerd op 
verbeteringen, waarbij met name de wijze voor intake, afhandelen en analyseren van klachten centraal zal staan. 
Via de kwartaalrapportages zal de gemeente geïnformeerd worden over de eventueel ontvangen klachten en de door 
NV MAK gehanteerde oplossing en afhandeling.

Actie Periode

Procedure	analyseren	op	verbeteringen 1e	kwartaal	

Verbeteringen	doorvoeren 1e	kwartaal	

Opstellen	klachtenrapportage	en	rapporteren Elk	kwartaal

Tabel 10: Tijdpad acties behouden tevredenheid dienstverlening 

2.4 Herinrichten milieustraat 

In het eerste kwartaal van 2012 starten de werkzaamheden om het milieustraat opnieuw in te richten. Naar 
verwachting kan de herinrichting aan het einde van het eerste kwartaal gereed zijn. De benodigde investering zal 
ten laste van NV MAK worden gebracht. De effecten van de herinrichting op de doorstroom en de scheiding worden 
gevolgd en aan de gemeente gerapporteerd via de kwartaalrapportage.

Actie Periode

Start	herinrichting 1e		kwartaal

Herinrichting	gereed Eind	1e	kwartaal	

Evaluatie	en	rapportage	 Elk	kwartaal

Tabel 11: Tijdpad acties herinrichten milieustraat 
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2.5 Integreren ISO 26000

Overheidsdiensten heeft de afgelopen jaren diverse maatregelen genomen om invulling te geven aan MVO en 
gebalanceerd zorg te dragen voor People, Planet en Profit. Om MVO verder te verankeren, wil Overheidsdiensten 
haar activiteiten op het gebied van MVO structureel inbedden in haar bedrijfsvoering en -strategie. Dit zal zij doen 
door de richtlijn ISO 26000 te implementeren en te integreren in het bestaande SHEQ-managementsysteem. Concrete 
uitwerking van de vertaling van MVO naar de bedrijfsvoering zal terug te vinden zijn in het  verduurzamen van de 
productiemiddelen, het bijhouden van de bedrijfs CO2-voetafdruk, het in kaart brengen van  reductiemogelijkheden 
voor deze voetafdruk, het intensiveren van de inzet van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt (Social Return) en 
het voortzetten van het duurzaam inkopen. 

Actie Periode

Opstellen	projectplan	integratie	ISO	26000 1e	kwartaal	

Uitvoeren	projectplan	(met	mijlpalen) 2e	kwartaal	

Opleveren	project	(volledige	integratie	van	ISO	26000	in	bestaand	SHEQ-managementsysteem) 3e	kwartaal	

Tabel 12: Tijdpad acties integreren ISO 26000

2.6 Digitaliseren dienstverlening

Papierstromen reduceren, verbeteren of versnellen van (gepersonaliseerde) informatie; Overheidsdiensten zal bezien 
bij welke vormen van digitale dienstverlening zij kan aansluiten en zo het serviceniveau kan verhogen. Gedacht kan 
worden aan het verzenden van sms- en email alerts op de dag voor de inzameling (voor bijvoorbeeld grofvuil) en het 
digitaal aanmelden van grofvuil.

Actie Periode

Inventarisatie	en	haalbaarheidsonderzoek	(behoefte	en	technische	mogelijkheden) 1e	kwartaal	

Adviesrapport	opstellen 2e	kwartaal	

Afstemmen	met	gemeente 3e	kwartaal	

Implementeren
Afhankelijk	van		
besluitvorming

Tabel 13: Tijdpad acties digitalisering dienstverlening
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Pla stic maalgoed afkomstig 
 van koelkasten
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Hoofdstuk 3
Kaders

Dit hoofdstuk geeft de kaders weer waarbinnen NV MAK haar taken dient uit te oefenen. De kaders zijn gebruikt 
bij het bepalen van de doelstellingen en worden gevormd door de wet- en regelgeving en de samenwerking 
tussen de gemeente Krimpen aan den IJssel en Overheidsdiensten. Ook wordt een schets gegeven van de lopende 
ontwikkelingen op afvalgebied, welke (indirect) invloed hebben op toekomstige ontwikkelingen op het gebied van 
afvalbeleid. 

3.1 Wet- en regelgeving

In de wet- en regelgeving komt de voorkeursvolgorde voor verwijdering afvalstoffen aan de orde (preventie, 
nuttige toepassing, verwijderen). Vanuit deze wetgeving zijn de taken van gemeenten gericht op het stimuleren 
van het voorkomen van afval (preventie), afvalscheiding, vergunningverlening en handhaving. Overheidsdiensten 
kan als partner in een samenwerkingsovereenkomst gemeenten ondersteunen en de voorkeursvolgorde kan bij 
Overheidsdiensten gevolgd worden: afvalpreventie via productontwerp en het Cradle to Cradle principe, efficiënter 
omgaan met schaarse grondstoffen via het platform voor leveranciers ‘groene zaak’ en zo hoog mogelijk hergebruik 
van materialen bij onder andere glasrecycling Maltha en de Afvalverwerkinginstallatie (AVI) met R1 status. 

Als afvalinzamelaar dient NV MAK zich te houden aan de wet- en regelgeving, welke zich richt op de wijze waarop de 
werkzaamheden worden uitgevoerd en op de prestaties die geleverd moeten worden. Wet- en regelgeving betreffende 
de prestaties zijn te vinden in het Europese en Landelijke beleid, welke de gemeente Krimpen aan den IJssel vertaalt 
naar haar eigen beleid, zoals het coalitie-akkoord ‘Naar een nieuw evenwicht’. Betreffende de werkzaamheden is het 
beheersen van de gezondheid en veiligheid op de werkplek een vereiste (ARBO). Hierbij kan gedacht worden aan de 
arbeidsbelastingnorm voor huisvuilbeladers (P90), de rij- en rusttijdenwet, de Europese richtlijn vakbekwaamheid 
en de internationale norm OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series). Daarnaast zijn er ook 
beleidsdocumenten, welke relevant zijn voor NV MAK. Hierbij valt te denken aan: het besluit verpakkingen en de 
raamovereenkomst aanpak verpakkingen en zwerfafval 2008-2012.
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3.2 Ontwikkelingen

Invulling	producentenverantwoordelijkheid	
In het Regeer- en Gedoogakkoord van kabinet Rutte I (eind september 2010) is opgenomen dat de Rijksbijdrage van 
€115 miljoen aan het Afvalfonds per 1 januari 2013 stopgezet zal worden. Er zijn echter nog geen nieuwe afspraken 
gemaakt over de toekomstige financiering. VNG is momenteel met het bedrijfsleven in gesprek over de vergoeding 
voor gemeenten na 2012 voor het gescheiden inzamelen van kunststof verpakkingen. Naar verwachting valt 
hierover in december een besluit. Naar aanleiding van twee moties heeft Staatssecretaris Atsma de Tweede Kamer, 
toegezegd duidelijkheid te geven over wanneer het onderscheid tussen bron- en nascheiding wordt opgeheven, zodat 
er sprake is van keuzevrijheid voor beide systemen. Hieruit voortvloeiend kan worden vermeld dat de betreffende 
gemeenten inmiddels een definitieve vergoeding toegekend hebben gekregen voor de aangeleverde output uit 
nascheiding. Hiermee worden de vergoedingen voor de jaren 2009 en 2010 als volledig afgehandeld beschouwd. 
De begeleidingscommissie Raamovereenkomst Verpakkingen (een tripartiete van Ministerie van Infrastructuur en 
Milieu, VNG en bedrijfsleven) heeft zich gecommitteerd aan een te volgen route om te komen tot werkbare afspraken 
over nascheiding voor de periode 2011-2012.

De	rol	van	Overheidsdiensten	
De Van Gansewinkel Groep volgt dit dossier op landelijk niveau nauwgezet en oefent, daar waar mogelijk, invloed uit. 
Overheidsdiensten adviseert gemeenten om, zolang er nog geen uitsluitsel is over het vervolgtraject, de huidige wijze 
van inzamelen voort te zetten. Indien er nieuwe ontwikkelingen zijn, zal Overheidsdiensten gemeenten hier direct 
over informeren en adviseren. 

Verduurzamen	van	het	gemeentelijk	afvalbeheer	
Voor wat betreft het verduurzamen van het gemeentelijk afvalbeheer zijn er een aantal concrete ontwikkelingen 

gaande, namelijk:
- Energie uit afval: via vergisting produceren van groen gas. Met deze toepassing kan de uitstoot van schadelijke 

stoffen fors worden teruggedrongen. Bijkomend voordeel is dat het gebruik van groen gas de afhankelijkheid van 
fossiele brandstof vermindert. 

- Sociaal/maatschappelijk: in toenemende mate stellen bedrijven de gelegenheid aan Sociaal Werkbedrijven om 
personeel aan het werk te stellen (leerbedrijven, etc.) of te laten re-integreren. Hiermee wordt een sociale functie 
op het gebied van werkgelegenheid en werkverschaffing geboden, zodat mensen met een achterstand op de 
arbeidsmarkt kunnen re-integreren. 

- Duurzaam inkopen: in het huidige beleid wordt uitgegaan van minimumeisen en specifieke en statische 
voorschriften. Ervaring leert dat hiermee niet de gewenste resultaten worden bereikt. Om dit proces te 
optimaliseren heeft staatssecretaris Atsma een rapport door het bedrijfsleven laten opstellen met verbeterpunten. 
De kern van het rapport is een ambitieuzer en innovatievere aanpak. Een voorbeeld hiervan is dat niet enkel 
de laagste aanschafprijs centraal moet worden gesteld maar de totale levensduurkosten in ogenschouw moeten 
worden genomen. Het gaat dan uiteindelijk om de prijs voor het totaal van duurzaamheid, prijs, kwaliteit en 
veiligheid. Deze ontwikkeling heeft wellicht effect op komende aanbestedingstrajecten. 

De	rol	van	Overheidsdiensten	
Gemeenten kunnen de innovaties vanuit de markt gebruiken bij hun aanbestedingstraject. Overheidsdiensten, 
alhoewel er geen directe rol in de aanbestedingstrajecten wordt gespeeld, is voorstander van het toepassen van 
duurzaamheidscriteria gebaseerd op basis van voorafgaande marktconsultatie. Bij marktconsultatie mag elke 
bestuurder zonder beperkingen de markt verkennen en kennis nemen van de oplossingen die voorhanden zijn. 
Zolang het gelijkwaardigheidprincipe gehanteerd blijft. In de strategische fase, waarin gedachten worden gevormd 
en eisen worden gedefinieerd, kan er vrijuit gepraat worden met alle partijen. Zodoende kan de aanwezige kennis 
van leveranciers optimaal worden benut en is men op de hoogte welke producten en diensten een bijdrage kunnen 
leveren aan duurzaamheid. Specifieke duurzaamheidseisen zijn toegestaan, zelfs als die eisen zodanig zijn dat er in 
de praktijk maar één leverancier voldoet. Binnen marges mag zelfs een substantieel deel van de aanbestedingssom 
onderhands worden gegund, waarbij de focus helemaal op duurzaamheid kan liggen. Een bonussysteem, waarbij 
leveranciers bij voorgestelde verbeteringen en realisatie worden beloond, levert volgens Overheidsdiensten voor 
zowel gemeenten als marktpartijen het gewenste ‘duurzame’ resultaat op. 
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Afvalvrije	samenleving
Door de wereldwijde bevolkingsgroei en toenemende welvaart neemt de vraag naar grondstoffen toe, terwijl het 
aanbod afneemt. Op lange termijn moet er rekening worden gehouden met mondiale tekorten aan materialen. 
Het is daarom belangrijk zorgvuldig om te gaan met grondstoffen. De algemene kijk op afval is veranderd. Afval 
is grondstof geworden. Door afval te scheiden en te recyclen tot nieuwe grondstof worden grondstoffen bespaard 
en wordt er geïnvesteerd in een duurzame toekomst. Het afval is dan geen afvalproduct meer, maar een nuttige 
grondstof voor nieuwe producten. Ondanks de inzet voor het verbeteren van de gescheiden afvalinzameling, zit 
er in het huishoudelijk restafval nog veel materiaal dat als grondstof kan worden gebruikt. Daarom starten steeds 
meer publieke en private partijen initiatieven om zoveel mogelijk grondstoffen uit het restafval te halen en deze 
op een hoogwaardige manier te recyclen. Op dit moment lopen er in het land verschillende pilots. Zo mogen in een 
bepaalde gemeente burgers in enkele proefwijken, droog herbruikbaar of recyclebaar materiaal (metalen, hout, 
plastic, papier en karton, textiel) in een daartoe bestemde minicontainer deponeren. Deze minicontainer wordt drie-
wekelijk huis-aan-huis geledigd. In het oosten van het land wordt gekeken naar de mogelijkheden van verschuiving 
van haal- naar brengsysteem, waarbij burgers restafval moeten wegbrengen naar een verzamelcontainer en alleen de 
grondstoffen nog huis-aan-huis worden opgehaald. In Zuid Nederland is er een (diftar) gemeente, welke sinds begin 
2011 een nieuw inzamelsysteem kent. In plaats van eens in de twee weken wordt het restafval eens in de vier weken 
ingezameld. Daarvoor in de plaats is een huis-aan-huis inzameling gekomen van kunststof en van de combinatie blik 
en drankkartons. De inzameling van GFT-afval is van twee wekelijks naar wekelijks gegaan.

De	rol	van	Overheidsdiensten	
Vanuit Overheidsdiensten is het project ‘gemeenten, bron van grondstoffen en energie’ opgestart, waarbij de 
projectgroep de mogelijkheden en haalbaarheid onderzoekt om binnen haar bestaande samenwerkingsverbanden de 
bruikbare materialen uit het restafval aan de bron te scheiden en als grondstoffen te verwerken. Afhankelijk van de 
uitkomst van het onderzoek, wordt een plan van aanpak opgesteld en in samenwerking met twee gemeenten in 2012 
met een praktijkproef gestart.
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3.3 Samenwerkingspartners

Gemeente	Krimpen	aan	den	IJssel

Missie NV MAK
NV MAK richt zich op de uitvoering van de inzameltaak van huishoudelijk afval, op een zodanige wijze dat deze 
zich op de gewenste wijze verhoudt tot gemeentelijke beleidsdoelen en past binnen de Wet milieubeheer, het 
Landelijk Afvalbeheerplan 2 en de richtlijnen van Agentschap NL. Daarnaast draagt zij bij aan de gemeentelijke 
beleidsdoelen op het gebied van afvalinzameling, milieu, service, afvalscheidingsnormen, afvalpreventie, een 
schone en aantrekkelijke buitenruimte en andere behoeften in het algemeen belang.

Van	Gansewinkel	Overheidsdiensten

NV	Milieuservices	AVR	-	Krimpen	aan	den	IJssel

Missie en strategie Overheidsdiensten
Overheidsdiensten adviseert gemeenten en streeft er naar een geïnspireerd én inspirerend expert te zijn in de 
markt voor afval en reiniging in Nederland. Als samenwerkingspartner van gemeentelijke overheden ontwikkelt 
Overheidsdiensten oplossingen die aansluiten bij en waar mogelijk vooruitlopen op ontwikkelingen in het 
Nederlands beleid inzake huishoudelijk afval, waarbij Overheidsdiensten met kennis van zaken bestuurlijke 
processen en verwachtingen managet en een herkenbare toegevoegde waarde biedt. Overheidsdiensten neemt 
bij gemeenten de zorg uit handen wat betreft de exploitatie van reinigingsdiensten en biedt gemeenten het 
beste productaanbod dat mogelijk is op basis van de met gemeenten afgesproken kaders. Specifiek voor lokale 
overheden biedt Overheidsdiensten duurzaam maatwerk op het vlak van huishoudelijk afval en integraal 
stadsbeheer. De kennis, systemen, medewerkers van Overheidsdiensten en het beheersbaar houden van de 
kosten zijn daarbij de belangrijkste succesfactoren. Bij alle werkzaamheden staat een duurzame relatie met 
opdrachtgevers, medewerkers, aandeelhouders, leveranciers, milieu en maatschappij centraal.  
Overheidsdiensten wil, als onderdeel van de Van Gansewinkel Groep en als partner in het samenwerkingsverband 
met de gemeente Krimpen aan den IJssel, een positieve bijdrage leveren aan een duurzame samenleving en heeft 
MVO hoog in het vaandel staan.

Visie afvalbeleid gemeente Krimpen aan den IJssel
In de duurzaamheidsvisie gemeente Krimpen aan den IJssel 2008-2011 heeft de gemeente doelstellingen voor 
(onder andere) het beleidsveld afval geformuleerd. Preventie van afval, bij zowel burgers als bedrijven, is het 
uitgangspunt. Het stimuleren van preventie van afval is een van de hoofddoelstellingen in het collegeprogramma 
2006-2010. 

Aanvullende doelstellingen:
-  Een schone openbare ruimte (minder vervuild door zwerfafval), kwaliteitsniveau van de openbare 

buitenruimte ligt tussen niveau B en A in.
-  Optimale afvallogistiek rekening houdend met kostenbeheer in combinatie met een goede kwaliteit van 

de gescheiden ingezamelde afvalstromen.
-  De doelen uit het LAP voor scheiding van huishoudelijk afval zijn behaald in 2010. De focus ligt op het 

halen van de doelen voor kunststof en papier en karton.
- Introductie van ondergrondse afvalcontainers in de hoogbouw.

Voor de planperiode is het accent gelegd op de volgende activiteiten:
-  Evaluatie van de resultaten van de genomen maatregelen in 2006 (afschaffing inzameling GFT, 

intensivering inzameling tuinafval en oud papier) (inclusief sorteerproeven) en het formuleren van een 
nieuwe (communicatie)strategie primair gericht op preventie (hergebruik) en scheidingsgedrag.

-  Communicatie en voorlichting om de houding van burgers ten opzichte van afvalscheiding en zwerfafval 
te verbeteren, o.a. door jaarlijkse deelname aan acties van Nederland schoon en uitvoering Plan van 
aanpak zwerfafval.

- Verkenning naar de wijze waarop invulling geven zal worden aan gescheiden inzameling van kunststof.
- Onderzoek naar mogelijkheden ondergrondse afvalinzameling nabij hoogbouw.
- Samen met DCMR extra inzetten op afvalpreventie bij bedrijven (industrie en detailhandel).
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Samenwerkingsovereenkomst
In de samenwerkingsovereenkomst die Overheidsdiensten en Krimpen aan den IJssel op 30 juni 2003 hebben 
ondertekend (met inmiddels een besluit tot verlenging tot 30 juni 2018), zijn de wederzijdse verplichtingen 
vastgelegd. Hierbij is overeengekomen dat Overheidsdiensten het management bij NV MAK voert en dat zij zorg 
draagt voor de inzameling, diensten verleend op het gebied van de reiniging en aanvullende taken verricht. 

De doelstelling van de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Krimpen aan den IJssel en 
Overheidsdiensten en daarmee de doelstelling van NV MAK is: 
“Een efficiënte en op kwalitatief hoogwaardig resultaatgerichte uitvoering van de reinigingstaak, in overeenstemming 
met de toepasselijke wetgeving, door een verbreding en verdieping van de samenwerking tussen de gemeente en 
Van Gansewinkel Milieuservices Overheidsdiensten. Dat tegen structureel te verlagen kosten en een voldoende 
rendement voor Van Gansewinkel Milieuservices Overheidsdiensten B.V.”

Binnen de operationele uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst staat het inzamelen en afvoeren van 
huishoudelijk afval van de gemeente Krimpen aan den IJssel centraal. Hierbij valt te denken aan restafval, tuinafval, 
grof huishoudelijk afval, glas, papier, textiel, kunststof en klein gevaarlijk afval. De NV MAK verzorgt daarnaast ook 
het beheer van het milieustation van de gemeente Krimpen aan den IJssel waarvan ook de gemeentes Oudekerk en 
Nederlek gebruik maken. De uitvoering van de verschillende (deel)taken staat beschreven in het bestek. 
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Tot slot

Door de wereldwijde bevolkingsgroei en toenemende 
welvaart neemt de vraag naar grondstoffen toe, terwijl 
het aanbod afneemt. Op langere termijn moeten we 
rekening houden met mondiale fysieke tekorten aan 
materialen. Materialen die als afval werden ingezameld. 
Het credo van Van Gansewinkel Overheidsdiensten is 
dan ook: ‘AFVAL BESTAAT NIET!’ 

Met haar bedrijven, afvalstromen, kennis van materialen 
en logistieke (terugname)systemen kan de Van 
Gansewinkel Groep, waar Overheidsdiensten onderdeel 
van is, kringlopen van grondstoffen sluitend maken en 
de behoefte aan natuurlijke grondstoffen reduceren. 
Zo voorkomt de onderneming dat er afval ontstaat in 
de vorm van ‘nutteloos overblijfsel’. Bovendien leidt 
recycling van grondstoffen in praktisch alle gevallen tot 

CO2–reductie. Het winnen van natuurlijke grondstoffen 
kost in veel gevallen meer energie dan het re- en 
upcyclen van materialen. Door te voorkomen dat iets 
afval wordt, pakken we de grondstoffenschaarste en de 
klimaatverandering aan. 

Komend jaar zal verder vorm gegeven worden aan 
preventie van afval via het project ‘gemeenten, bron van 
grondstoffen en energie’. Speciale aandacht zal, naast de 
geformuleerde overige doelstellingen, gericht zijn op de 
‘nieuwe’ manier van inzamelen in een nader te bepalen 
proefwijk. Via de kwartaalrapportages zal de gemeente 
geïnformeerd worden over de resultaten en de stand van 
zaken op alle gestelde doelen.
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Gla s afkomstig van groene
 flessen en potten
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Colofon

Jaarwerkplan

NV	Milieuservices	AVR	–	Krimpen	aan	den	IJssel

Definitieve	versie

Datum

11	oktober	2011

Opdrachtgever

Gemeente	Krimpen	aan	den	IJssel

Verzendlijst

Gemeente Krimpen aan den IJssel

Dhr.	A.	Prins

Dhr.	B.	Karman

Dhr.	J.	Soede

Mevr.	L.	Pleizier

Van Gansewinkel Overheidsdiensten

Dhr.	H.	Baardemans

Dhr.	B.	Adelmund

Dhr.	F.	Mokveld

Mevr.	M.	Holster	-	de	Graaf

Ontwerp & druk

Kooiman	Drukwerk	B.V.	-	Barendrecht

Fotografie

Beeldbank	Van	Gansewinkel	Groep

Papier

100%	gerecycled	C2C	Van	Gansewinkel

Coördinatie & Eindredactie

Communicatie	Van	Gansewinkel	Overheidsdiensten

Dit	jaarwerkplan	is	met	grote	zorg	tot	stand	gekomen.		

NV	Milieuservices	AVR-Krimpen	aan	den	IJssel	is	niet	aan-

sprakelijk	voor	eventuele	zet-	en/of	tekstfouten	of	anderszins.
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