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Voorwoord

Een jaarverslag bevat meestal een, wat droge, opsomming 
van alles dat er in een kalenderjaar is voorgevallen. Voor 
het jaar 2020 is dat vrijwel onmogelijk. Niet eerder in mijn 
leven is er in één jaar iets voorgevallen met zo’n impact 
op de samenleving. Met een lelijk Engels woord is er echt 
sprake van een ‘gamechanger’. 

Daar waar gebeurtenissen in het verleden mensen wel van 
hun stuk brachten, maar iedereen toch gewoon doorging 
met waar hij of zij mee bezig was, heeft het corona-
virus de hele wereld op zijn grondvesten doen trillen. 
Zekerheden die we dachten te hebben zijn gaan rammelen 
en de wijze waarop wij allen, van onze prilste jeugd af, 
gewend waren met elkaar om te gaan en te bejegenen, 
kon in één keer bij het grof vuil gezet worden. En met dat 
bruggetje, kom ik op het onderwerp waar onze vereniging 
de NVRD een voorhoederol in vervult: Afval en meer 
specifiek afvalverwerking.

Op 15 mei hebben de leden mij benoemd als opvolger 
van Han Noten, voorzitter van de NVRD in de periode 
daarvoor. Een functie waar ik met veel enthousiasme aan 
begonnen ben, maar die, tot op de dag van vandaag, 
wel een volstrekt andere invulling krijgt dan ik mij vooraf 
ooit had voorgesteld. Vergaderingen houden wij via het 
computerscherm. Mijn mede bestuursleden heb ik, een 
enkele uitzondering daar gelaten, voornamelijk digitaal 
ontmoet. Ik heb slechts enkele leden fysiek getroffen, 
onze najaars Ledenvergadering moest vanuit een TV 
studio georganiseerd worden. Zelfs de aanstelling van 
de opvolger van Olaf Prinsen, Wendy de wild, onze 
nieuwe directeur, vond voor een belangrijk deel digitaal 
plaats. Al met al een bizarre en onwerkelijke ervaring. 
Mij heeft het twee inzichten gebracht. Het eerste is 
dat je, technisch gezien, prima langs digitale weg je 
vergaderingen af kunt wikkelen zonder kwaliteitsverlies 
en met behoud van goede processen. Maar het tweede 
inzicht is minstens zo belangrijk: Uitsluitend digitaal 
vergaderen, holt op termijn de cohesie van een bestuur uit 
en vermindert de slagkracht van het collectief tot die van 
een verzameling individuen. We moeten wat mij betreft, 
nooit volledig afscheid nemen van fysieke ontmoetingen 
en vergaderingen, want die zijn onmisbaar om mensen 
die met elkaar samen werken werkelijk tot een team 
te vormen, elkaar te leren lezen en te komen tot een 
verbinding die ook in moeilijke tijden zo sterk is dat je 
de verantwoordelijkheid, die je als team hebt, ook voluit 
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Voorwoord

nemen kunt. Ik prijs me dan ook weliswaar gelukkig dat ik, 
in elk geval digitaal, nog een hoop mensen heb gesproken, 
maar hoop de komende jaren de ontmoeting met u, ook 
fysiek weer, in te kunnen vullen. 
 
Daar waar we in 2020 noodgedwongen alle zeilen hebben 
bijgezet om, ondanks het gewijzigd perspectief, toch 
toegevoegde waarde voor u, onze leden, te blijven leveren, 
zijn we recent gestart met het plan voor de toekomst. 
Het bestuur is gestart met een herijking van de strategie 
van de vereniging. Een belangrijk proces, dat we ook in 
belangrijke mate invullen met behulp van gesprekken met 
veel leden. Een belangen behartigende organisatie als de 
NVRD moet met zijn voeten in de klei staan en daar voelen, 
ruiken en ervaren wat de vraagstukken en kansen zijn 
waar wij onze leden behulpzaam mee kunnen zijn. 

Inmiddels verschijnen de eerste contouren daarvan. 
We gaan die snel met u delen en bespreken om zo, met 
maximaal draagvlak onze rol als belangenbehartiger, 
kennismakelaar en netwerkorganisatie optimaal in 
te vullen. Het pakket aan ideeën dat uit de eerste 
ontmoetingen is opgeborreld is omvangrijk, maar ook 
buitengewoon inspirerend. Iedereen die er eer in legt 
Nederland, mooier, schoner en duurzamer te maken, 
kan terecht bij onze strategie. En dat is ook wat ik als 

Inhoud

wens proef bij onze leden. U bent allemaal specialist 
in een optimaal gestroomlijnd en georganiseerd afval 
inzameling- en verwerkingsproces. Maar u heeft ook een 
enorme intrinsieke motivatie om het daar niet bij te laten. 
Om ook onze maatschappelijke rol op weg naar een nog 
beter functionerende keten in te vullen. Die beide kanten, 
praktisch maar ook maatschappelijk georiënteerd, proef ik 
uit de gesprekken.

Het is een prachtige uitdaging om vanuit de door de 
Corona-pandemie veroorzaakte vertraging die hier en 
daar is opgetreden, de versnelling en de weg omhoog te 
hervatten.

Het bestuur, ons team van vakspecialisten onder leiding 
van Wendy de Wild, zal daar graag en met enthousiasme 
zijn rol in spelen. Samen met u. Voor een vitale sector in 
2020 en verder.

Henry Meijdam, Voorzitter NVRD
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1.  2020 in het teken van Corona

Acties NRVD

Januari Februari Mei Juni Juli Augustus September Oktober November DecemberMaart April

17 NVRD last alle 
evenementen af.

Branche roept op 
milieustraat niet 
als gezinsuitje te 
beschouwen

2 Crisisteam PMD, glas  
en papier opgericht.

NVRD start met  
NVRDtalks

29 Mark Rutte brengt  
een bezoek aan HMS

10 Afzet textiel lastig,  
afvalaanbod van huis- 
houdens groeit woord- 
voering namens RD4 en 
NVRD op o.a. Radio1

27 Experimenteren met 
milieustraatbezoek op afspraak  

19 Versoepelingen 
nationale maatregelen 

13 Gedeeltelijke 
lockdown  

14 Strenge 
lockdown  

12 ‘Werk thuis, tenzij het niet anders kan’. 
Afvalsector aangewezen als vitale sector 

9 Afkondiging algemene  
hygiënemaatregelen

27 Eerste coronapatiënt 
in Nederland

26 NVRD opent 
meldpunt Corona 
voor leden 

7 ISWA World 
Congress 2020 
geannuleerd 

1e week Week van de Veiligheid  
in het teken van Afstand Houden

25 Werknemers-, werkgevers- en brancheorganisaties  
in de afval- en reinigingsbranche presenteren Protocol 
werken in de anderhalvemetersamenleving.  

9 Protocol Afvalsector  
aangepast na versoepelingen 

8 NVRD levert  
input aan VNG  
met betrekking  
tot financiële  
compensatie 

14 inzamelen, vervoeren, 
recyclen en verwerken  
van afval en vuilnis  
evenals het beheer van 
openbare ruimte  
wederom aangewezen  
als vitale sector.

Minister Kajsa Ollongren 
van Binnenlandse Zaken 
kondigt vergoeding van  
32 miljoen aan.

7 Afvalconferentie 
online gehouden 

21 Verlenging afgelasting evenementen 
met meer dan 100 deelnemers tot 1 september 

Nationale gebeurtenissen

55



1.2  NVRD Meldpunt  

Op 26 maart 2020 opende de NVRD een 
meldpunt waar leden knelpunten of uitdagingen 
rondom afvalinzameling en beheer openbare ruimte 
kunnen melden. Hierop kwamen vragen binnen over 
uiteenlopende onderwerpen, waaronder het afschalen 
van dienstverlening, het aangepaste werken met 
inachtneming van de coronamaatregelen en en het  
inzamelen van corona besmet afval. De NVRD verzag 
alle vragen van een antwoord, waar nodig in overleg 
met andere brancheverenigingen of het RIVM.      
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1.1  Maart 2020 
 
Nederland ging in lockdown als gevolg van het coronavirus. 
Direct werd de afval- en reinigingsbranche aangewezen 
als ‘vitale sector’. Met haar werkzaamheden vervullen 
leden van de NVRD immers een cruciale rol in het belang 
van de volksgezondheid. In een veranderende wereld bleef 
het werk in de branche dan ook, met inachtneming van de 
maatregelen, ‘gewoon’ doorgaan. De waardering hiervoor 
werd uitgesproken door zowel minister-president 
Mark Rutte als ook Koningin Maxima tijdens hun bezoeken 
aan Haagse Milieu Services en Dar. 
 
NVRD ondersteunt leden op diverse manieren  
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1.4  Dossier ‘Coronavirus en de 
afval- en reinigingsbranche’ 
 
In het dossier ‘Coronavirus en de afval- en  
reinigingsbranche’ geeft de NVRD een overzicht van 
de maatregelen die getroffen worden in de afval- en 
reinigings-sector en zijn gerelateerde nieuwsberichten 
terug te lezen. Dit dossier houdt de NVRD gedurende de 
coronacrisis up-to-date.  

1.3  Protocol  

Op 25 mei 2020 presenteerde de afvalbranche 
een protocol voor werken in de anderhalvemeter-
samenleving. Met de maatregelen in dit protocol 
kunnen organisaties in de branche het werk veilig 
en gezond voortzetten, zoals ze dat gedurende de 
coronacrisis steeds zijn blijven doen. Het protocol 
is een gezamenlijk product van de werknemers-, 
werkgevers- en brancheorganisaties CNV, FNV, HZC, 
WENB, BRBS Recycling, BVOR, NVRD en Vereniging 
Afvalbedrijven. De inhoud is afgestemd met 
de Rijksoverheid.  
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In deze video praat Suzie van de Pas u bij over het afgelopen jaar. 

https://www.nvrd.nl/paginas/openbaar/dossier-actueel/rob/coronavirus-en-de-afvalbranche/coronavirus-in-de-afval-en-reinigingsbranche
https://www.nvrd.nl/paginas/openbaar/dossier-actueel/rob/coronavirus-en-de-afvalbranche/coronavirus-in-de-afval-en-reinigingsbranche
https://www.youtube.com/watch?v=ZrW2mZYw25s


2.  Onze pijlers  
  

Dit jaarverslag is opgebouwd aan de hand van de 
pijlers van de NVRD.  
Leden van de NVRD zijn verantwoordelijk voor het afval- 
beheer en het beheer van de openbare ruimte in Nederland. 
Wij ondersteunen hen in het streven naar schone en 
afvalvrije gemeenten. Onze werkzaamheden weerspiegelen 
die ambitie. Per pijler worden een paar projecten uitgelicht.  
Wij scharen onze werkzaamheden onder vier pijlers:   
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3.  Kennis   
Wij zorgen dat kennis over en in de 
afvalbranche op de juiste plek terecht komt: 
•  We voeren onderzoek uit, in samenwerking 

met of voor onze leden.   
•  We ontwikkelen allerhande 

kennisdocumenten, welke beschikbaar 
zijn voor alle NVRD-leden.   

3.1  Projecten 2020

VANG-HHA 
De NVRD is uitvoeringspartner van het 
VANG-HHA programma. Projecten die de 
NVRD voor VANG-HHA heeft uitgevoerd 
zijn te vinden op: www.vang-hha.nl

Benchmark HHA  
In 2020 vergeleken ruim 160 gemeenten 
hun prestaties met de benchmark van de 
NVRD. Op de website staan de resultaten 
van dit jaar: www.benchmarkafval.nl

Benchmark Schoon 
Kennisnetwerk en vergelijking van resultaten 
op het gebied van openbare ruimte.  
Op de website staan de resultaten van  
dit jaar: www.benchmarkschoon.nl

Handreiking Diftar
Het proces van invoering van Diftar stap 
voor stap in de ‘Handreiking Diftar’. 

Leidraad afvalscheiding op scholen 
Hoe regel je als gemeente afvalscheiding 
op scholen? Lees het antwoord op deze 
vraag in de ‘leidraad afvalscheiding op 
scholen’. 

Ongevallenenquête afvalbranche 
2019 
De ongevallen en oorzaken uit 2019 
hiervan zijn in 2020 gemonitord door 
de NVRD en Vereniging Afvalbedrijven. 
De resultaten geven handvaten om 
veiliger te werken. 

Onkruid onderzoek 
In 2020 is het rapport Grip op Onkruid 
uitgebracht. Een onderzoek naar de  
huidige stand van zaken op het gebied 
van onkruidbeheersing. 
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https://www.nvrd.nl/nieuwsberichten/2020/handreiking-diftar-afval-scheiden-loont/20201027145233
https://www.vang-hha.nl/
https://www.benchmarkafval.nl/
https://www.benchmarkschoon.nl/
https://www.nvrd.nl/nieuwsberichten/2020/handreiking-diftar-afval-scheiden-loont/20201027145233
https://www.nvrd.nl/nieuwsberichten/2020/handreiking-diftar-afval-scheiden-loont/20201027145233
https://www.nvrd.nl/nieuwsberichten/2020/resultaten-ongevallenenquete-2019-bekend
https://www.nvrd.nl/stream/grip-op-onkruid.-stand-van-zaken-onkruidbestrijding-nederland-desktop-utt8lsb.pdf 
https://www.nvrd.nl/nieuwsberichten/2020/resultaten-ongevallenenquete-2019-bekend
https://www.nvrd.nl/nieuwsberichten/2020/handreiking-diftar-afval-scheiden-loont/20201027145233
https://www.nvrd.nl/nieuwsberichten/2020/handreiking-diftar-afval-scheiden-loont/20201027145233


3.2  Kwaliteit gft en textiel 

Binnen het VANG-HHA programma stond in 2020 
de kwaliteit van gft en textiel centraal. In 2020 zijn 
handreikingen uitgebracht om via maatwerktrajecten 
aan de kwaliteit van gft en textiel te werken. Ook 
is het rapport Kwaliteitsverbetering gft-afval via 
verwerkingscontracten uitgebracht. Hierin worden 
aanbevelingen gedaan hoe de kwaliteit verbeterd kan 
worden. In samenwerking met gemeenten, inzamelaars, 
verwerking en Milieu Centraal is er een nieuwe Wel-Niet 
lijst opgesteld voor gft. Deze nieuwe lijst verduidelijkt 
de scheidingsboodschap richting bewoners, zodat er 
meer en beter gft wordt ingezameld. Tot slot, deze 
ontwikkelingen en vervolgstappen worden besproken 
in ‘Het aanvalsplan gft’ een gremium bestaande uit de 
NVRD, RWS en de Vereniging Afvalbedrijven.  
  
Voor textiel is er een marktconsultatie uitgevoerd, de 
markt is samengebracht en er zijn gesprekken gevoerd 
om de textiel inzameling en verwerking te verbeteren.   
 
Alle projecten, rapporten en resultaten zijn terug te 
vinden op de website VANG-HHA Kwaliteit. 
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https://www.vang-hha.nl/kwaliteit/


3.4  Grip op Onkruid 

Sinds het verbod op chemische bestrijdingsmiddelen 
bewijzen Nederlandse gemeenten dat onkruid- 
beheer ook zonder het gebruik hiervan werkt.  
De NVRD heeft dit onderzoek voor haar leden  
gefaciliteerd. Een onderzoek naar de huidige stand 
van zaken op het gebied van onkruidbeheersing.  
Bas Peeters vertelt u er hieronder meer over. 
 

3.3  Afvalscheiding op scholen 

Veel gemeenten en de NVRD vinden het van groot 
belang dat afval op basisscholen gescheiden kan
worden. In 2020 heeft de NVRD hiervoor de 
leidraad Afvalscheiding op scholen gepubliceerd. 

“ Wij willen dolgraag het afval bij 
scholen gescheiden inzamelen 
maar mogen als gemeente geen 
bedrijfsafval inzamelen. Hopelijk 
helpt de leidraad om scholen 
mee te nemen in de gescheiden 
inzameling van huishoudelijk afval.”  
 
– Sjoerd le Noble, gemeente Houten
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https://www.youtube.com/embed/hSovkBJSzQE?feature=oembed
https://www.nvrd.nl/afvalscheiding-op-scholen
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4.  Ontmoeting 
2020 zou hét eventjaar worden. Met onder 
andere het ISWA World Congress in Rotterdam, 
het twee jaarlijkse Gladheidbestrijdingscongres, 
het Grondstoffencongres, het NVRD 
Jaarcongres en natuurlijk de vele kennis en 
themabijeenkomsten. Een eventjaar werd het 
niet, althans niet in fysieke bijeenkomsten. De 
eerste kennisbijeenkomst ‘bestaat de perfecte 
verpakking’ op 16 januari en de Vakdag op 4 
maart 2020 waren de enige evenementen die 
live door konden gaan. Beide events waren een 
groot succes.  
 

4.1  NVRDtalks 

Omdat kennisdeling en netwerken belangrijke  
bestaansreden van de NVRD zijn, hebben we twee 
weken na het ingaan van de eerste lockdown in 
maart 2020 een nieuw platform gelanceerd: 
Het NVRDtalks platform. Korte inhoudelijke 
presentaties van 20 minuten en daarna vragen  
vanuit het publiek. Dit bleek een schot in de roos: 
al snel  verzorgden we tweewekelijks een NVRDtalk. 
Ook in 2021 blijven we NVRDtalks organiseren.  
 

In deze video vertelt Tjeerd de Groot meer over de NVRDtalks van afgelopen jaar. 

https://www.youtube.com/watch?v=AGT-Ean3ro0


4.3  Benchmarkbijeenkomsten 

Ontmoeten en kennisdelen zijn kernbegrippen bij de 
uitvoering van de NVRD Benchmark Afvalinzameling. 
Het op een rij zetten van cijfers en daaruit ranglijstjes 
maken is natuurlijk altijd interessant, maar het met 
elkaar praten over de verschillen is pas echt boeiend 
en dat is waar de benchmark over gaat.  
Dat was dus wel een uitdaging in 2020, waarin alle  
vier benchmarkbijeenkomsten online plaatsvonden.  
De uitvoerders en de deelnemers zijn in de loop van 
2020 dan ook ZOOM-experts geworden waarbij de 
mogelijkheden van break-out rooms tot het uiterste 
zijn benut. Ondanks het gevoelde gemis van live- 
contact werkte dat toch boven verwachting goed en  
is mede hierdoor ook 2020 een succesvol 
benchmarkjaar geworden. 
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4.2  Vakdag 2020 

Op 4 maart 2020 organiseerden NVRD en O&O Fonds 
GEO de tweede Vakdag. Speciaal voor alle praktische 
uitvoerders uit de branche. Tijdens de Vakdag staat 
ontwikkeling centraal: niet alleen in de branche, maar 
ook persoonlijke ontwikkeling. De samenwerkende  
partijen streven ernaar ieder jaar een Vakdag te  
organiseren.   

“ Heel waardevol om een dag samen 
te zijn met soortgelijken en samen 
te leveren en plezier te hebben!”

– een bezoeker van de Vakdag

 



5.  Netwerk    
De NVRD heeft specifieke werkgroepen waar 
medewerkers van NVRD-leden zitting in 
nemen. Wij willen er zo aan bijdragen dat 
onze leden met gelijkgestemden aan tafel 
komen. Hiermee bevorderen we kennis- 
uitwisseling en faciliteren we contact op 
onderwerpniveau. Daarnaast neemt de NVRD 
zitting in diverse branchebrede overleggen. 
  

5.1  Netwerken NVRD

Ambtelijke Werkgroep Afval (AWA)
Werkgroep van de VNG en NVRD met  
hierin 18 gemeenten.  

Commissie ICT 
Commissie die zich bezig houdt met ICT 
ontwikkelingen en de Stosag Norm. 

Young NVRD 
Platform voor jonge medewerkers 
(<35 jaar) uit de afval- en reinigingsbranche. 

Werkgroep update model 
afvalstoffenheffing 
Werkgroep rondom de gemeentelijke 
modelverordening afval. 

Regio’s 
De NVRD kent vier regio-netwerken:  
noord, zuid, midden en oost. 

Stichting Arbocatalogus Afvalbranche 
De NVRD neemt deel aan overleg in alle 
gremia (bestuur en werkgroepen) van de 
Stichting Arbocatalogus Afvalbranche. 

Duurzaam Wagenpark 
Netwerk voor ontwikkelingen en  
innovaties van het wagenpark.  

Expertgroep Afval
Experts van diverse leden die samen komen 
rondom afval gerelateerde onderwerpen. 

Expertgroep BOR
Platform voor NVRD leden op het gebied 
van beheer openbare ruimte.

Circulair Ambachtscentrum
De NVRD is lid van het nationale kernteam 
circulair ambachtscentrum en mede- 
uitvoerder van dit icoonproject uit het 
uitvoeringsprogramma Circulaire 
Economie 2019 – 2023.
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https://www.arbocatalogus-afvalbranche.nl/
https://www.arbocatalogus-afvalbranche.nl/
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5.2  Leernetwerk Circulair
Ambachtscentrum
 
Het leernetwerk Circulair Ambachtscentrum  
bestaat uit alle gemeenten en initiatiefnemers. 
Na de prijsvraag van 2020 worden nu 32 initiatieven 
ondersteund waarbij 59 gemeenten betrokken zijn.  
Al deze mensen zijn betrokken in het leernetwerk.  
Hier wordt kennis en kunde uitgewisseld, inspireert 
men elkaar en worden uitdagingen gedeeld.  
De NVRD coördineert, als lid van het kernteam CA, 
dit leernetwerk.  

Het circulaire ambachtscentrum is opgenomen 
als icoonproject in het uitvoeringsprogramma 
Circulaire Economie 2019 – 2023. Met het programma 
worden initiatieven gericht op producthergebruik 
gestimuleerd. Onnodig weggooien van grondstoffen  
en materialen wordt voorkomen door bijvoorbeeld 
een kringloopwinkel, een reparatiewerkplaats, 
de milieustraat en een onderwijsinstelling met 
elkaar te verbinden. Meer informatie is te 
vinden op de website.   
 

Winnaars prijsvraag 
Circulaire
Ambachtscentra
2019 en 2021

 2019 

 2020
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5.3  Ambtelijke werkgroep Afval 

De AWA is een gezamenlijke werkgroep van VNG en 
NVRD. De werkgroep houdt zich bezig met de brede gemeentelijke 
afvalagenda. Waar nodig agenderen zij zaken bij de bestuurlijke 
commissie EKEM van VNG of bij de NVRD. De AWA fungeert 
ook als een belangrijke klankbord voor de NVRD bij beleidsmatige 
vraagstukken rond het gemeentelijk afvalbeheer. Bij de werkgroep 
zijn 18 gemeenten aangesloten. In 2020 kwam de werkgroep vijf keer 
bijeen, om te praten en beslissingen te nemen over:   
•  de uitwerking van de afspraken rond PMD  
•  werkgroepen geformeerd rond de deelnemersovereenkomst met 

PRN over de inzameling van oud papier en karton en   
•  de herziening/stijging van de afvalstoffenheffing.   
•  de ontwikkelingen rond AEEA  
•  Corona  
•  de implementatie van nieuwe wet- en regelgeving zoals de  

herziening van LAP 3 zijn aan bod gekomen.   
•  De verschillende ontwikkelingen binnen het programma VANG 

worden door de AWA op de voet gevolgd.   
   

“  In 2020 hebben we met de AWA een aantal 
dossiers nauwgezet gevolgd en waar 
mogelijk advies uitgebracht. Bijvoorbeeld 
de rol van gemeenten bij de invulling van 
de nieuwe organisatiestructuur rond de 
producentenverantwoordelijkheid van AEEA 
hebben een belangrijke inzet van de AWA 
gevraagd. Ook wordt via de AWA  aandacht 
bij de Rijksoverheid gevraagd voor de invulling 
van producentenverantwoordelijkheid voor 
meer producten zoals matrassen en textiel. 
Door tweemaandelijks bijeen te komen kan de 
AWA snel inspelen op beleidsontwikkelingen en 
berichtgeving in de media zodat gemeenten 
ook haar stem kunnen laten horen. Dit is 
van groot belang voor de gemeentelijke 
uitvoeringspraktijk.”

Ans van Cuijk, gemeente Peel en Maas
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5.4  Young NVRD 
 
Young NVRD biedt jonge medewerkers uit de afval- en 
reinigingsbranche een platform. Een platform om out-of-
the-box ideeën te delen, kennisuitwisseling te versterken 
en samenwerking te vergemakkelijken. Zo geeft zij de 
nieuwe generatie een stem bij het oplossen van (circulaire) 
vraagstukken in de branche. In september 2020 startte 
Young NVRD de zoektocht naar nieuwe bestuursleden.  

Young NVRD voorzitter Sigrid Schuurmann over 2020.

https://www.youtube.com/watch?v=GK04AzanG5c


6.  Belangen-
behartiging  
De NVRD is al sinds haar oprichting een 
hechte en herkenbare vereniging. De leden 
van de NVRD voelen zich nog altijd verbonden 
met elkaar rondom de kernbegrippen 
publiek, afval, grondstoffen en beheer 
openbare ruimte. En zo wordt de NVRD ook 
door haar omgeving gezien. De NVRD is hét 
aanspreekpunt in Nederland waar het gaat 
om de zorg voor en de uitvoering van deze 
gemeentelijke beheertaken. Ook in 2020 
stond de uitvoering van de publieke taken 
afval- en grondstoffenbeheer en beheer 
van de openbare ruimte centraal. In de 
belangenbehartiging kwamen de volgende 
onderwerpen in 2020 naar voren:

6.1  Onderwerpen belangenbehartiging 

PMD Dossier 
2020 stond in het teken van het 
implementeren van de nieuwe 
ketenovereenkomst verpakkingen. 

BTW heffing vergoeding Afvalfonds 
Verpakkingen 
De werkgroep fiscalisten van de NVRD 
heeft het besluit van de belastingdienst 
om belasting te heffen op de vergoedingen 
proberen te beïnvloeden. Dit krijgt in 2021 
een vervolg. 

LAP 3 
Het nieuwe LAP3 is in 2020 gepubliceerd. 
Meerdere geageerde punten van de NVRD 
zijn hierin opgenomen, zoals te lezen op de 
website. 

Producentenverantwoordelijkheid 
AEEA  
In 2020 is er door de AVV-aanvraag 
van de Stichting OPEN gewerkt aan 
een nieuwe invulling van producenten-
verantwoordelijkheid voor AEEA. 
Aangezien niet duidelijk was welke rol 
gemeenten hierbij toegedicht kregen 
en of de bestaande initiatieven en 
inzamelstructuren geborgd werden in 
deze nieuwe structuur, heeft de NVRD 
namens haar leden haar wensen en zorgen 
kenbaar gemaakt aan zowel de Stichting 
OPEN als het Ministerie van I&W middels 
een brief met uitgangspunten voor de 
invulling van producentenverantwoordelijk 
als een inspraakreactie op de AVV. In 
een actieplan bij de toegekende AVV is 
duidelijkheid gegeven over de rol van 
gemeenten en het behoud van bestaande 
initiatieven. 
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https://www.nvrd.nl/nieuwsberichten/2021/nvrd-ziet-veel-inbreng-voor-lap3-gehonoreerd
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6.2  BTW heffing 

De totstandkoming van het besluit van de 
Belastingdienst omtrent het wel/niet heffen van BTW 
voor de bijdragen van het Afvalfonds is nauwlettend 
gevolgd en geanalyseerd door de werkgroep. 
Daarvoor zijn verschillende stukken en argumenten 
overlegd met zowel het Ministerie van Financiën 
als de Belastingdienst. In eerste instantie leek de 
Belastingdienst hierin mee te gaan maar uiteindelijk is 
besloten dat bijdragen die gemeenten ontvangen van 
het Afvalfonds voor zowel de gescheiden inzameling, 
sortering en/of verwerking van verpakkingsafval zijn 
belast met BTW. De NVRD kan zich in de onderbouwing 
van dit standpunt niet vinden omdat het voorbij gaat 
aan de gemeentelijke zorgplicht en heeft daarom 
besloten hierover in 2021 een reactie te sturen naar de 
Belastingdienst. 

Statiegeld
De NVRD is voorstander van statiegeld en heeft het 
dossier nauw gevolgd en input geleverd via deelname 
aan onderzoeken en klankbordgroepen. Inmiddels is 
besloten statiegeld op kleine flesjes in te voeren per 
1 juli 2021 en voor blikjes per 31 december 2022.

Platform ketenoptimalisatie 
Met verschillende werkgroepen waarin de 
diverse partijen in de keten en ook de NVRD sterk 
zijn vertegenwoordigd, werkt het PKO aan het 
optimaliseren en regisseren van de verpakkingsketens 
op het gebied van inzameling, sortering en recycling, 
zodat hergebruik van grondstoffen verbetert en de 
maatschappelijke kosten dalen, doordat de keten kan 
voldoen aan vraag naar kwalitatief goed recyclaat.

Matrasketen 
De NVRD is betrokken geweest bij de totstandkoming 
van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid 
voor matrassen en vertegenwoordigt gemeenten 
bij de invulling van de inzamelsystematiek waarbij 
gebruik gemaakt gaat worden van gemeentelijke 
milieustraten.



6.3  Platform Ketenoptimalisatie (PKO)  

Om de kwaliteit van gerecyclede verpakkingen te verbeteren, richtten het Afvalfonds 
Verpakkingen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) het Platform 
Ketenoptimalisatie (PKO) op. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is adviserend 
lid van het platform. Met verschillende werkgroepen waarin de diverse partijen in de keten 
en ook de NVRD sterk zijn vertegenwoordigd, werkt het PKO aan het optimaliseren en 
regisseren van de verpakkingsketens op het gebied van inzameling, sortering en recycling, 
zodat hergebruik van grondstoffen verbetert en de maatschappelijke kosten dalen, 
doordat de keten kan voldoen aan vraag naar kwalitatief goed recyclaat.      

“ Ik ben er trots op dat we in 2020 met het 
PKO en haar werkgroepen belangrijke 
stappen hebben gezet met de uitwerking 
van de nieuwe afspraken uit ... Maar we 
zijn er nog niet: ook de komende jaren 
zullen we veel aandacht moeten besteden 
aan innovatie, kostenonderzoeken 
en kwaliteitsverbetering. Belangrijk 
onderdeel hiervan is een adequate 
communicatie naar de inwoners over de 
juiste wijze van gescheiden inzameling van 
PMD . De campagne Recycleklaar, die in 
2020 is gelanceerd, stimuleert inwoners 
op een luchtige manier om nog meer 
verpakkingsafval zorgvuldig te scheiden. 
Bronscheidingsgemeenten kunnen op 
www.recycleklaar.nl digitale middelen 
downloaden om in te zetten binnen de 
gemeente.”

Ronald Hopman, HVC 
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Ilse van der Grift over de ontwikkelingen op het PMD dossier in 2020.

https://www.youtube.com/watch?v=0d5PwInlu54
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7.  Communicatie   
Communicatie blijft een belangrijk onderdeel van 
het laten zien wat de NVRD allemaal doet, bereikt 
en bereikt heeft. Hiernaast een greep uit de 
communicatiemiddelen en hun bereik in 2020.

21



8.  Organisatie    
2020 heeft ook bij het NVRD bureau voor een groot deel in het teken gestaan 
van corona. Voor de medewerkers van de NVRD heeft dit geresulteerd in 
zoveel mogelijk thuiswerken. Daarnaast namen zowel directeur Olaf Prinsen 
als bestuursvoorzitter Han Noten afscheid van de vereniging.  

22Laatste Jaarrede van Han Noten op 15 mei 2020 in een leeg Klokgebouw

8.1  Grip op Onkruid 

Sinds het verbod op chemische bestrijdingsmiddelen 
bewijzen Nederlandse gemeenten dat 
onkruidbeheer ook zonder het gebruik hiervan 
werkt. De NVRD heeft dit onderzoek voor haar leden 
gefaciliteerd. Een onderzoek naar de huidige stand 
van zaken op het gebied van onkruidbeheersing. 
Bas Peeters vertelt u er hieronder meer over. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Iesn6LOuzg0
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8.2   Wendy de Wild neemt stokje 
over van Olaf Prinsen  

Oud-directeur Olaf Prinsen maakte op 1 april 2020 de 
overstap naar Jeugdzorg Nederland. Daarmee kwam 
de positie van directeur van de NVRD aan het begin 
van de coronacrisis vrij. In september werd zijn opvolger 
gevonden in Wendy de Wild. Vanaf 1 december staat zij 
als eerste vrouwelijke directeur aan het hoofd van het 
verenigingsbureau. 

8.3   Henry Meijdam volgt  
Han Noten op     

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 15 mei 2020 
werd Henry Meijdam officieel benoemd als opvolger 
van Han Noten. De politicus stelde zich voor en gaf 
daarbij aan: “De NVRD is een club waar ik me graag 
toe wil richten, omdat ik het belangrijk vind dat we in 
Nederland circulariteit en de zorg voor de publieke 
omgeving tot een kernwaarde maken van de publieke 
zaak.”   

Wendy de Wild

Directeur

Olaf Prinsen

Henry Meijdam 

voorzitter

Han Noten

https://soundcloud.com/user-564645860-736982245/nvrd-podcast-olaf-prinsen-van-afval-naar-jeugdzorg-nederland
https://www.youtube.com/watch?v=kmrUZDK5ggE


8.4  ISWA detachering

In 2018 heeft de gemeente Rotterdam de zetel van ISWA 
toegekend gekregen. In 2020 was het dan eindelijk zover 
en heeft de staf van ISWA het nieuwe kantoor betrokken 
in het Groot Handselsgebouw van Rotterdam.  

Van links naar rechts: ISWA President Antonis Mavropoulos 

met Ahmed Aboutaleb, Burgemeester van Rotterdam en 

Marc Tijhuis, ISWA Managing Director bij de opening van 

het kantoor in Rotterdam.
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9.  Leden

9.1  De branche in cijfers   

Afvalinzameling en -behandeling:
voorbereiding tot recycling



9.2  Ledenlijst
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Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel
AVU - Afvalverwijdering Utrecht
BAR-organisatie
Gemeente Aa en Hunze
Gemeente Aalten
Gemeente Achtkarspelen
Gemeente Alblasserdam - Gemeentewerken
Gemeente Almelo
Gemeente Altena
Gemeente Ameland
Gemeente Amersfoort - Sector SOB
Gemeente Apeldoorn
Gemeente Appingedam
Gemeente Arnhem, Stadsbeheer
Gemeente Beesel
Gemeente Bergen op Zoom
Gemeente Berkelland
Gemeente Best
Gemeente Beuningen 
Gemeente Bloemendaal
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Gemeente Borger-Odoorn
Gemeente Borne
Gemeente Brielle
Gemeente Bronckhorst
Gemeente Brunssum
Gemeente Bunschoten
Gemeente Capelle aan den IJssel
Gemeente Culemborg
Gemeente Dalfsen
Gemeente De Ronde Venen
Gemeente Delft
Gemeente Delfzijl
Gemeente Den Haag, Stadsbeheer
Gemeente Den Helder
Gemeente Deventer
Gemeente Doesburg
Gemeente Dordrecht
Gemeente Drimmelen

Gemeente Druten 
Gemeente Duiven
Gemeente Echt-Susteren
Gemeente Edam-Volendam
Gemeente Ede
Gemeente Eindhoven
Gemeente Elburg
Gemeente Emmen
Gemeente Enschede
Gemeente Epe
Gemeente Ermelo
Gemeente Etten-Leur
Gemeente Geertruidenberg
Gemeente Gemert-Bakel
Gemeente Goeree-Overflakkee
Gemeente Gouda
Gemeente Groningen -  ARCG
Gemeente Haaksbergen
Gemeente Haarlem
Gemeente Haarlemmermeer
Gemeente Hardenberg
Gemeente Harderwijk
Gemeente Heemskerk
Gemeente Heemstede
Gemeente Heerenveen
Gemeente Heerlen
Gemeente Hellevoetsluis
Gemeente Helmond
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
Gemeente Hengelo (O.)
Gemeente Het Hogeland
Gemeente Heumen 
Gemeente Heusden
Gemeente Hilvarenbeek
Gemeente Hof van Twente
Gemeente Hollands Kroon
Gemeente Houten
Gemeente Huizen
Gemeente Hulst

Gemeente Kapelle
Gemeente Kerkrade
Gemeente Krimpen aan den IJssel
Gemeente Krimpenerwaard
Gemeente Landgraaf
Gemeente Lansingerland
Gemeente Leeuwarden
Gemeente Leidschendam-Voorburg
Gemeente Lelystad
Gemeente Leusden
Gemeente Lingewaard
Gemeente Lochem
Gemeente Loon op Zand
Gemeente Losser
Gemeente Meierijstad
Gemeente Midden Drenthe
Gemeente Midden-Delfland
Gemeente Moerdijk
Gemeente Molenlanden
Gemeente Montferland
Gemeente Montfoort 
Gemeente Nieuwegein
Gemeente Nieuwkoop
Gemeente Nijkerk
Gemeente Nijmegen
Gemeente Nissewaard
Gemeente Noordoostpolder
Gemeente Nuenen
Gemeente Nunspeet
Gemeente Oegstgeest
Gemeente Oisterwijk
Gemeente Oldambt
Gemeente Oldebroek
Gemeente Oldenzaal
Gemeente Ooststellingwerf
Gemeente Opsterland
Gemeente Oude IJsselstreek
Gemeente Overbetuwe
Gemeente Papendrecht

Regievoerende gemeenten:
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Gemeente Pekela
Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Gemeente Reimerswaal
Gemeente Renkum
Gemeente Rheden
Gemeente Rijswijk (ZH.)
Gemeente Roosendaal
Gemeente Rucphen
Gemeente Scherpenzeel
Gemeente Schiedam
Gemeente Schiermonnikoog
Gemeente Sittard-Geleen
Gemeente Sittard-Geleen
Gemeente Sluis
Gemeente Soest
Gemeente Stadskanaal
Gemeente Stichtse Vecht
Gemeente Texel
Gemeente Tholen
Gemeente Tubbergen, Noaberkracht 
Gemeente Twenterand
Gemeente Tynaarlo
Gemeente Uden
Gemeente Uithoorn 
Gemeente Utrechtse Heuvelrug
Gemeente Valkenswaard
Gemeente Veenendaal
Gemeente Veldhoven
Gemeente Venlo
Gemeente Venray
Gemeente Vijfheerenlanden
Gemeente Vlaardingen
Gemeente Vlieland
Gemeente Vught
Gemeente Waadhoeke
Gemeente Waddinxveen
Gemeente Wageningen
Gemeente Wassenaar/WO Duivenvoorde
Gemeente Weert

Gemeente West Betuwe
Gemeente Westerkwartier
Gemeente Westervoort
Gemeente Westerwolde
Gemeente Westland
Gemeente Westvoorne
Gemeente Wijchen
Gemeente Wijk bij Duurstede
Gemeente Woensdrecht
Gemeente Woudenberg
Gemeente Zaanstad
Gemeente Zaltbommel
Gemeente Zandvoort / Spaarnelanden NV
Gemeente Zeewolde
Gemeente Zeist
Gemeente Zoeterwoude
Gemeente Zuidplas
Gemeente Zutphen
Gemeente Zwartewaterland
Gemeente Zwolle
Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen
SED - gemeenten
Werkorganisatie HLT-Samen

Regievoerende gemeenten:



28

Afvalbeheer Noord-Groningen BV
ACV
AEB Exploitatie B.V.
Area Reiniging NV
Avalex
Avri
BAR NV - Afvalbeheer
Blink GRR
Buha B.V.
Circulus-Berkel B.V.
Coöperatieve Vereniging Midwaste Milieu UA
CURE Afvalbeheer
Cyclus NV
Dar NV
GAD Gooi en Vechtstreek
Gemeente Almere
Gemeente Alphen aan den Rijn
Gemeente Amstelveen
Gemeente Amsterdam
Gemeente Amsterdam - Afvalservice West
Gemeente Amsterdam - Stadsdeel  Zuid-Oost
Gemeente Amsterdam - Stadsdeel Centrum
Gemeente Amsterdam - Stadsdeel Centrum
Gemeente Amsterdam - Stadsdeel Nieuw-West
Gemeente Amsterdam - Stadsdeel Noord, Sector SWS
Gemeente Amsterdam - Stadsdeel Oost
Gemeente Amsterdam - Stadsdeel West
Gemeente Amsterdam - Stadsdeel Zuid
Gemeente Amsterdam - Stedelijk Programma
Gemeente Assen
Gemeente Barneveld
Gemeente Borsele
Gemeente Boxtel
Gemeente Breda - Afvalservice
Gemeente De Fryske Marren                                 
Gemeente Dongen
Gemeente Dronten
Gemeente Gilze en Rijen (ABG)
Gemeente Goes

Publieke bedrijven en gemeenten met eigen dienst:

Gemeente Groningen, Stadsbeheer
Gemeente Heerhugowaard
Gemeente Hellendoorn
Gemeente Kampen
Gemeente Katwijk 
Gemeente Langedijk
Gemeente Leiden
Gemeente Leiderdorp
Gemeente Maassluis
Gemeente Maastricht
Gemeente Meppel
Gemeente Middelburg, Stadsbeheer
Gemeente Midden-Groningen
Gemeente Noardeast-Fryslân
Gemeente Noordenveld
Gemeente Noordwijk
Gemeente Oosterhout
Gemeente Oss
Gemeente Peel en Maas
Gemeente Purmerend
Gemeente Putten
Gemeente Rijssen-Holten
Gemeente Rotterdam, Stadsbeheer
Gemeente Schouwen-Duiveland
Gemeente ‘s-Hertogenbosch, Afvalstoffendienst 
Gemeente Sliedrecht
Gemeente Smallingerland, Omgevingsbeheer Schoon
Gemeente Súdwest Fryslân
Gemeente Terneuzen
Gemeente Tilburg, afd. BAT
Gemeente Tytsjerksteradiel
Gemeente Utrecht, Stadsbedrijven
Gemeente Veendam/De Kompanjie
Gemeente Vlissingen
Gemeente Voorschoten/WO Duivenvoorde
Gemeente Waalwijk
Gemeente Weststellingwerf
Gemeente Woerden
Gemeente Zoetermeer

HMS NV 
HVC Grondstoffen N.V.
Irado NV
Meerlanden Holding NV
NV Reinis
Omrin
RAD Hoeksche Waard B.V.
Reinigingsdienst De Liemers
Reinigingsdienst Maasland 
Reinigingsdienst Waardlanden GR
Reinigingsdiensten Rd4
RMN, Reinigingsbedrijf Midden Nederland
ROVA Holding NV
RWM NV
Saver NV
Selikor NV
Spaarnelanden NV
Stadswerk072
Twence B.V.
Twente Milieu NV
Werkorganisatie De Buch
Zeeuwse Reinigingsdienst BV

9.2  Ledenlijst
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21south B.V.
2Ensure b.v.
Active Professionals Afval & Milieu BV
AddComm Direct BV
Aebi Schmidt Nederland BV
Afval Loont
AMCS BV
AMCS Group
Antea Nederland BV
Attero BV
AVR Afvalverwerking BV 
AW Materieel BV
Beyond Scope
Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland
BRUUT Consultancy B.V.
Buiten organisatieadvies
Cle-Ver Consultancy
ConTrade B.V.
CREM Waste Management
Curitas | Boer Group
Cyber Adviseurs
Cyclus Management BV
DALMA - Advies
Datapross Nijbroek BV
de AfvalSpiegel
De Bries
De Laat Beheeradvies
De Rooij Milieutechniek bv
Den Ouden Groenrecycling B.V.
DVL Milieuservice BV
EEW Energy from Waste Delfzijl B.V.
Elsinga Beleidsplanning en Innovatie BV
Engels Logistiek BV
ESE BV
Eureco bv
Fixion Software Solutions BV
FleetCareXL B.V.
Flex Rent BV
Geesinknorba Group

Geassocieerde leden:

9.2  Ledenlijst

Giraf Results
Hekkelman Advocaten & Notarissen
HKT Projecten
HUIG Consultancy
Impact Verandermanagement
Indaver BRP B.V.
Indaver Nederland bv
IPR Normag
Jadis. Interim- & Projectmanagement
Jewel BV
JMA
Kliko EuroBins BV
Knapzak Benelux BV
Knol Recycling BV
Koninklijke Bammens BV
KplusV organisatieadvies
Kwadraat adviesgroep
Lang & Doen
Mantes Management
Matras Recycling Europe
MMLab bv
Modulo Milieustraten B.V.
Morell Holland b.v.
Mrs. Mulder Consultancy
Nedvang b.v.
Ocelot Advies&Projecten
Opzet - Software Development & Digital Design 
OrangeGas
Peute Papierrecycling BV
Precia-Molen
Project Catan
Project Gijs B.V.
Prometheus Informatics BV
RebelGroup Executives bv
REMONDIS Nederland B.V.
Renes Recycling BV
Renewi Commercial B.V.
RENEWI SUPPORT B.V.
ReShare BV

Rijkswaterstaat WVL
Schuitemaker Industrial BV
Selibon NV
Sidcon Milieutechniek BV
Sjaak Dreuning Advies
SPA Groep BV
Stantec B.V.
Stichting Nederland Schoon
Stichting Vlakglas Recycling Nederland
Stout Groep B.V.
SUEZ Recycling & Recovery Netherlands
Sulo Nederland BV
Sweco Nederland B.V.
Sympany
Terberg Matec Nederland B.V.
Textiel Bank Nederland
Total Nederland N.V.
TRAVOCS BV
Twist Group BV
TWS Nederland BV
United Quality
Van der Meijden - management en advies
Vangnedt 
VConsyst
VDL Translift bv
Virol BV
Walter van Kessel | Management & Advies
Waste Vision
WEBU Environment
Wecycle
WEEE Nederland
Welvaarts Weegsystemen
Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V.
WSS Infocard Systems BV
XIMMIO BV



10.  Financiën    



11.  Nawoord

Zo’n succes dat we deze formule ook na corona gaan 
behouden. Projecten en onderzoeken gingen gewoon door. 
Het bureau had net voor de pandemie toesloeg afscheid 
genomen van mijn voorganger, Olaf Prinsen. Gelukkig 
bleek dat hij een hecht en professioneel team achterliet. 
Samen hebben ze negen maanden de boel meer dan 
draaiende gehouden. Een groot compliment waard!
Kortom, een mooie afsluiting van 2020 en tevens een 
veelbelovende start van 2021. 

Warme groet,

Wendy de Wild

En dan, aan het einde van zo’n bijzonder jaar, mag ik het 
stokje overnemen als directeur van deze mooie vereniging. 
Precies 1 maand van het jaar 2020 heb ik meegedraaid, 
en vol bewondering geconstateerd hoe veerkrachtig onze 
leden zijn. Hoe zij in een pandemie doorgingen waar veel 
anderen (noodgedwongen) stil vielen. Sterker nog, er 
kwam meer op ons af dan ooit: opruimwoede en online 
shoppen leverde heuse milieustraatfiles op. Met meestal 
vriendelijke, en helaas soms ook minder vriendelijke 
burgers achter het stuur. 
 
Ook het bureau toonde haar veerkracht: helaas moesten 
paradepaardjes zoals het Jaarcongres uitgesteld worden, 
maar de online NVRDtalks waren een enorm succes. 
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