
 

  

Kwalitatieve en marktconforme afvalinzameling én -verwerking 
voor Westfriesland 
Afvalinzameling en -verwerking is een kerntaak van de gemeente. Momenteel voert HVC uit 
Alkmaar dit uit voor de zeven Westfriese gemeenten. De VVD in Westfriesland vindt dat er een 
juiste balans moet zijn tussen efficiëntie, milieu impact en kosten. Het huidige contract met 
HVC loopt af op 31 december 2025, met een opzegtermijn van twee jaar. Dat overwegende, 
in 2023 besluiten de Westfriese gemeenten of de samenwerking wordt voortgezet. 

De volgende zes punten in dit manifest zijn voor de VVD Westfriesland essentieel: 

1. Kostenbeheersing 
De afvalstoffenheffing in de Westfriese gemeenten is te hoog. In vergelijkbare 
gemeenten zijn de kosten en dus de uiteindelijke afvalstoffenheffing lager, waardoor 
de lastendruk in Westfriesland voor de inwoners hoog is; 
 

2. Nascheiding/Bronscheiding 
In Westfriesland hebben we sinds enkele jaren een oranje PMD-container voor onder 
andere plastic. Er moet worden onderzocht of het nascheiden van huisafval tot de 
mogelijkheden behoort.  
 

3. Aanbesteden 
De Westfriese gemeenten staren zich momenteel blind op HVC als afvalinzamelaar- 
en verwerker. Wat de VVD betreft gaat Westfriesland kijken of een openbare 
aanbesteding haalbaar en zinvol is, zodat er bijvoorbeeld lagere kosten en betere 
dienstverleningsvoorwaarden zullen komen. Dit resulteert in tevreden inwoners en 
een lagere afvalstoffenheffing; 
 

4. Verminderen restafval (VANG-doelstelling) 
Het doel is het verminderen van de hoeveelheid restafval per huishouden. Dit kan op 
meerdere manieren. Waarbij het recycle-tarief niet lijkt te passen bij de gewenste 
kwaliteit die inwoners geboden wordt. Dit moet geëvalueerd worden. Welke manieren 
zien de gemeenten of biedt HVC aan om de hoeveelheid restafval te verminderen? 
 

5. Benchmark 
Meten is weten, dus de Westfriese gemeenten zouden aan benchmarking moeten 
doen, zodat er kan worden geconcludeerd welke afvalinzamelaar of -verwerker in 
aanmerking zou komen voor de regio Westfriesland. De VVD steekt dan in op zowel 
een benchmark voor kwaliteit en een vanuit het kostenperspectief. 
 

6. Aandeelhouderschap 
De Westfriese gemeenten zijn aandeelhouder van HVC, net als veel andere 
gemeenten in noordwest Nederland. Er moet onderzocht worden wat de (financiële) 
risico’s zijn van het aandeelhouderschap. Ook moet de vraag worden gesteld of het 
mogelijk is om uit HVC te stappen. HVC is nu meer dan een afvalverwerkingsbedrijf. 

 
De Westfriese VVD-fracties uit Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, 
Opmeer, Stede Broec willen dat er wordt onderzocht of afvalverwerkingsbedrijf HVC uit Alkmaar 
de beste partner is voor het afval inzamelen en afval verwerken in de regio Westfriesland. De 
woordvoerders zijn Robbert Oud, Pascal Overwijn, Rob Droste, Tinda Kuijper - van der Roest, 
André Meester, Jacko Hoek en Joey Leeuwinga. 
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