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In aanmerking nemende dat: 
 in het Publiek Kader Huishoudelijk Afval 2025 afspraken gemaakt zijn tussen het Ministerie van 

Infrastructuur en Milieu (IenM), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de 

Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement (NVRD) om de hoeveelheid 

huishoudelijk restafval aanzienlijk te verminderen (naar gemiddeld maximaal 100 kilogram per 

inwoner per jaar in 2020) en minimaal 75% van het huishoudelijk afval te scheiden; 

 in opdracht van het Ministerie van IenM het Uitvoeringsprogramma Van Afval Naar Grondstof – 

Huishoudelijk Afval (VANG-HHA) is opgesteld en uitgevoerd wordt door een samenwerkings-

verband van het Ministerie van IenM, de VNG, de NVRD en Rijkswaterstaat (RWS); 

 gemeenten verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het afvalbeheer binnen hun eigen 

grondgebied en daarmee de zorgplicht hebben voor de inzameling, recycling en verwerking van 

huishoudelijk afval; 

 gemeenten elkaar kunnen ondersteunen bij het realiseren van deze gezamenlijke opgave.  

 

 

Spreekt af: 

 zich individueel te committeren aan de inzet die binnen de eigen gemeente noodzakelijk is om 

de hoeveelheid huishoudelijk restafval te verminderen tot uiteindelijk maximaal 100 kilogram 

per inwoner per jaar en het afvalscheidingspercentage te verbeteren naar uiteindelijk minimaal 

75%; 

 zich individueel te committeren aan de eigen route, aanpak of plan en mogelijke 

(tussen)doelen zoals vastgelegd in de ‘specificatie en formulering bijdrage gemeente’ in het 

onderliggend Bestuursakkoord; 

 andere gemeenten te motiveren zich ook en blijvend in te zetten voor de realisatie van de 

uiteindelijke doelen; 

 andere gemeenten te ondersteunen door het delen van kennis en ervaringen op het gebied van 

de inzameling en preventie van huishoudelijk afval, via o.a. een actieve bijdrage aan de 

kennisplatforms, de workshops en de kennisbibliotheek op de website www.VANG-HHA.nl. 

 

 
 

Aanvullende bepalingen Bestuursakkoord 

 Het Bestuursakkoord treedt in werking met ingang van de datum van ondertekening en wordt 

aangegaan voor de duur van 5 jaar, met de mogelijkheid tot verlening met telkens 5 jaar. De 

verlenging wordt tussen partijen uiterlijk 1 maand voor afloop van het Bestuursakkoord 

schriftelijk overeengekomen.  

 Wijzigingen in de algemene bepalingen van dit Bestuursakkoord kunnen slechts met 

schriftelijke instemming van alle deelnemende gemeenten worden overeengekomen. 

Mondelinge afspraken missen zonder schriftelijke vastlegging elke ge ldingskracht.  

 Gedurende de looptijd van het Bestuursakkoord kunnen andere gemeenten toetreden zonder 

dat daartoe een instemming van de reeds deelnemende gemeenten voor vereist is. 

 Gemeenten kunnen ieder afzonderlijk de eigen invulling van de ‘specificatie en formulering 

bijdrage gemeente’ actualiseren met nieuwe maatregelen zonder dat daartoe een instemming 

van de reeds deelnemende gemeenten voor vereist is. 

 Gemeenten kunnen ieder afzonderlijk deelname aan het Bestuursakkoord beëindigen zonder 

rechterlijke tussenkomst. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Specificatie en formulering bijdrage gemeente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gemeente ……….. stelt zichzelf het doel om in …….. maximaal …….. kilogram huishoudelijk 

restafval per jaar per inwoner te produceren en draagt hierdoor bij aan het behalen van de VANG -

HHA-doelstellingen voor Nederland. Dit doel wordt bereikt door de volgende acties / maatregelen in 

gang te zetten (inclusief een duiding van de planning): 

 

1) ………. 

2) ……… 

3) ……. 

4) ……. 

5) …….. 

 

Voorbeeld omschrijvingen 

1. Deelname aan het project ‘Afvalscheiding in de hoogbouw’. Dit is een project waarin de 

gemeenten Almere, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht en de publieke 

afvalbedrijven Irado, Avalex en HVC participeren en daarbij ondersteund worden door 

Rijkswaterstaat en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De opzet van dit project is 

dat de deelnemende partijen elk een eigen pilot opzetten waarbij onderzocht wordt welke 

factoren een rol spelen bij afvalscheiding in de hoogbouw en welke maatregelen door 

gemeenten en inzamelaars genomen kunnen worden genomen om meer afval als grondstof 

in te zamelen. Indien de resultaten van het project succesvol zijn worden de resultaten 

gedeeld en wordt de pilot opgeschaald, conform de definities uit het projectplan. 

2. In het kader van ‘……….., stad zonder afval in 2020’ worden de volgende initiatieven 

ondernomen: 

a. Per 1 maart 2015: het huis-aan-huis inzamelen van de gecombineerde stroom PMD 

(plastic, metaal en drankenkartons), inclusief een communicatiecampagne 

hierover; 

b. Het uitvoeren van een proef met ‘Restafval op afstand’ (brengvoorzieningen voor 

restafval) om de hoeveelheid restafval te verminderen en de het scheiden van 

afvalstoffen 

c. Voorlichting en motiveren inwoners het afvalscheidingsgedrag te verbeteren door 

middel van een participatieproject met verschillende doelgroepen; 

d. Het opstarten van een ’50 kilo-challenge’ een online platform voor inwoners; 

e. Het uitvoeren van een communicatiecampagne voor het stimuleren van het 

gescheiden inzamelen van gft-afval, inclusief het gratis verstrekken van compost. 

3. Het uitvoeren van een studie naar de mogelijkheden om ………  

 

 

Slotbepalingen 

Typering gemeente ……. 

 

Aantal inwoners:   ……. per 1/1/2015 

Stedelijkheidsklasse:   ….. 

Aandeel hoogbouw:   …… 

Hoeveelheid huishoudelijk restafval (in 2014): …… kg/inw/jaar  

Aandeel afvalscheiding huishoudelijk afval (in 2014): …. % 

Korte omschrijving inzamelsysteem en hoogte van de afvalstoffenheffing 

plus manier van heffen: …………… 



 Het Bestuursakkoord en de daarin afgesproken individuele (tussen)doelen per gemeente, zal 

openbaar gemaakt worden, onder andere via de website www.vang-hha.nl van het Uitvoerings-

programma VANG-HHA. 

 Gemeenten zullen de uitvoering en werking van het Bestuursakkoord evalueren aan de hand 

van ondernomen activiteiten. Tevens zal RWS vanuit het Uitvoeringsprogramma VANG-HHA 

jaarlijks evalueren hoe het staat met de voortgang rond de realisatie van de gestelde 

(tussen)doelen in zijn algemeenheid en per deelnemende gemeente. Over deze bevindingen zal 

gecommuniceerd worden. 
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