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“Een afvalvrije maatschappij,
een schone leefomgeving, een
betrokken samenleving. Zo creëren we
maatschappelijke meerwaarde in de regio.”
Circulus-Berkel
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Inleiding

Van reinigingsbedrijf naar
duurzame dienstverlener
Circulus-Berkel draagt - als overheidsgedomineerde organisatie van acht deelnemende gemeenten actief bij aan het bereiken van de doelen die deze gemeenten hebben, zowel op het gebied van afvalen grondstoffenbeheer als op het gebied van het beheer en onderhoud van de openbare ruimte.
Net als soortgelijke organisaties in dit speelveld, heeft Circulus-Berkel in de afgelopen jaren een groei doorgemaakt in haar rol, bijdrage en toegevoegde waarde
voor de deelnemende gemeenten. Onze organisatie heeft zich ontwikkeld van
een uitvoeringsorganisatie die het afval ophaalt tot een organisatie die bijdraagt
aan bredere maatschappelijke doelstellingen van de deelnemende gemeenten.
Voor Circulus-Berkel staan daarin vier ‘meerdimensionale waarden’ centraal:
milieu, participatie, activering en dienstverlening. Ze vormen onze strategische
focus.
Dit boekje gaat over de context waarbinnen deze vier, sterk onderling samenhangende kernwaarden zijn ontstaan, en over de vraag hoe we deze waarden
willen inzetten en vertalen om de langetermijnambities voor onze deelnemende
gemeenten te helpen realiseren.
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Circulus-Berkel wil ook
de komende jaren concrete
antwoorden geven op ontwikkelingen in de samenleving.
Als gevolg hiervan ontwikkelt de organisatie zich verder en zal de samenhang in activiteiten toenemen. De
strategie biedt de kaders waarbinnen
wij dat willen vormgeven.
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Het ver orgingsgebied
van Circulus-Berkel
de IJssel

Deventer

Apeldoorn
Lochem
Zutphen

Afvalvrij.nl
Brummen

Circulus-Berkel:
een duurzaam dienstenbedrijf
Circulus-Berkel is in 2014 ontstaan uit een fusie van Circulus en Berkel Milieu.
Acht gemeenten zijn zowel opdrachtgever als aandeelhouder van het regionale overheidsbedrijf; een structuur die het maatschappelijk belang wil
dienen. Onze stakeholders zijn niet alleen de deelnemende en opdrachtgevende gemeenten. Het zijn ook de bewoners, het personeel, de publieke
en private partners in de regio.

Epe

U kent
ons van:

Profiel

Het doel van Circulus-Berkel reikt dan ook verder dan ﬁnancieel rendement
en continuïteit. Het gaat ons erom maatschappelijke meerwaarde te leveren
aan alle belanghebbenden in de regio.

Dienstenbedrijf
Afval- en grondstofbeheer:
inzamelen, sorteren,
hoogwaardig hergebruik
Beheer openbare ruimte:
reiniging, gladheidsbestrijding,
groenbeheer, kolkenzuigen
Sociaal: activering en participatie

Duurzaam
Ecologisch: milieubehoud
Sociaal: ontwikkeling van werk
Economisch: continuïteit

Clean Wise
Bronckhorst

Deventer Schoon Familie
Doesburg

100-100-100 dagen afvalvrij
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Strategie

Verduursamen van de leefomgeving
Circulus-Berkel wil bijdragen aan twee
belangrijke veranderingen in de samenleving. De eerste is het verder terugdringen van afval en zoveel mogelijk
producten en materialen die vrijkomen,
hergebruiken of omzetten in grondstoffen. Dat is goed voor het milieu, schept
regionaal arbeidsplaatsen én stimuleert
de economie.
De tweede verandering is het verbeteren van de leefomgeving in de regio. Wij
zien dat de ‘openbare ruimte’ overgaat
in een ‘gedeelde leefomgeving’: een
omgeving waar bewoners en passanten gezamenlijk voor zorgen.

Milieuwinst
Minder afval, meer grondstoffen. Door minder afval te produceren en
meer grondstoffen te scheiden, is het mogelijk om in 2030 een gezamenlijke ambitie te realiseren: slechts 10 kilo restafval per persoon.

Activering
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activering

participatie

excellente
dienstverlening

Kansen bieden werkt. De werkzaamheden die nodig zijn voor het beheren
van de woon- en leefomgeving lenen zich goed voor het inzetten van medewerkers met een zekere afstand tot de arbeidsmarkt.

Participatie
Samen voor een mooie buurt. We willen bewoners op een positieve manier
stimuleren tot afvalscheiding, afvalpreventie en een schone leefomgeving.
Met een relatief kleine inzet kunnen grote stappen worden gemaakt.

Excellente dienstverlening
Aan deze twee grote maatschappelijke
veranderingen willen we bijdragen
met onze vier kernwaarden.

milieuwinst

Het beste resultaat bereik je samen. Dat betekent meedenken met onze
gemeenten, slim beheer van grondstoffen en verantwoord omgaan met de
gedeelde leefomgeving.

Van afval
naar grondstof

Van openbare ruimte naar
gedeelde leefruimte
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Ontwikkelingen in de samenleving

Naar een circulaire economie
Lineaire
economie
grondstof fen
productie

Keteneconomie
met recycling

Circulaire economie

grondstof fen

duurzame
productie

productie
recycyling

recycyling

gebruik
restafval
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restafval

gebruik

gebruik

De Europese ontwikkeling naar een circulaire economie staat steeds duidelijker op de kaart. Een zelfvoorzienend Europa op het gebied van grond- en
brandstoffen is minder afhankelijk van andere landen.
Bovendien levert het meer werkgelegenheid op dan
een economie waarin grondstoffen worden verbruikt
of weggegooid. Daarnaast wordt met het grondstoffenbehoud een aanzienlijke milieu- en klimaatwinst geboekt.
Nederland is met de circulaire economie al goed op weg.
Ons land is in afvalbeheer en recycling een erkend voorloper.
Regionaal is de Cleantech Regio Stedendriehoek het samenwerkingsverband waarin overheden, bedrijven en kennisinstituten samenwerken voor een duurzame economie en
samenleving.

Toch kan er nog een aanzienlijke verbetering optreden,
vooral in huishoudelijk afval. De kern van de verandering
voor gemeenten is dat de focus wijzigt van een partij die
zorgt voor de verwijdering van restafval naar een partij in de
grondstoffencyclus die de inzameling van grondstoffen en
de daaropvolgende bewerking beheert en regisseert.
Een circulaire economie heeft veel gevolgen. Nieuwe
businessmodellen, waarin niet zozeer het product maar
de dienst wordt verkocht, zullen hun intrede doen. Ook
zal steeds nadrukkelijker in het ontwerp rekening gehouden
worden met hergebruik.
Tegelijk met de ontwikkeling van een circulaire economie
zien we een maatschappelijke ontwikkeling waarin beleid
veel meer lokaal vorm krijgt doordat inwoners daar actief
en bewust mee bezig zijn. Zo laat de rijksoverheid het initiatief voor praktische oplossingen steeds vaker over aan gemeenten, soms in combinatie met partijen op lokaal niveau.

11

Ontwikkelingen in de samenleving

Afname restafval
per inwoner per jaar

Van afval naar grondstof
De circulaire economie streeft naar een kringloop waarin grondstoﬀen
niet verloren gaan. Verspilling, en dus restafval, treedt in het ideale geval
niet meer op. Nederland heeft daarvoor in 2014 het programma VANG
gepresenteerd: Van Afval Naar Grondstof. In dit programma staan tal
van ambitieuze doelstellingen voor het terugdringen van restafval en
het behouden van grondstoﬀen.
Een van de meest ingrijpende is de doelstelling voor huishoudelijk afval. In navolging van de doelstelling die Circulus-Berkel de afgelopen jaren heeft gehanteerd, is de reductie van restafval nu ook de hoofddoelstelling voor alle inwoners
in Nederland: maximaal 100 kilogram restafval per jaar in 2020.

Circulus-Berkel ziet haar rol in de
fase van inzameling, sortering en
bewerking van grondstoﬀen.
Vooral voor de sortering en bewerking
van materiaal en grondstoffen zal een
(boven)regionale samenwerking noodzakelijk zijn. De gezamenlijke aanbestedingen van de verwerking van PMD
en restafval zijn daar voorbeelden van.
Andere samenwerkingen volgen.

(inclusief grofvuil)

Nederlands gemiddelde

300 kg

200 kg

De vraag om recycling met het oog op productie van hoogwaardige grondstoffen
zal de komende jaren toenemen. Dat heeft gevolgen voor zowel de inzameling
als de verwerking van grondstoffen.

Circulus-Berkel

Nederlands doel

100 kg

We verwachten dat fabrikanten en importeurs door de producentenverantwoordelijkheid in toenemende mate een bron van ﬁnanciering zullen worden
voor het materiaal- en grondstoffenbeheer. De gemeentelijke regie en het behoud van grondstoffen die uit huishoudens vrijkomen, is essentieel om de brede
dienstverlening en hoogwaardige beheerstructuur te behouden en verder te ontwikkelen.

0 kg
2000
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Ontwikkelingen in de samenleving

Van openbare ruimte
naar gedeelde leefomgeving
De openbare ruimte is van ons allemaal. Het beheer ervan
is dan ook niet het exclusieve domein van de overheid maar
een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Vanzelfsprekend
heeft de gemeente hierin een bepalende taak. Echter, een
grotere betrokkenheid van burgers en bedrijven en een integrale aanpak zijn de belangrijkste wegen waarlangs het
beheer voldoende kwaliteit houdt en betaalbaar blijft.

Naast vergroting van de participatie
biedt de gedeelde leefomgeving ook
kansen voor werk, al dan niet met
een sociale achtergrond. Zo biedt
demechanisering, waarbij het werk
handmatig in plaats van machinematig wordt gedaan, mogelijkheden
voor activering.

Met het toenemen van betrokkenheid zullen bestaande
beleidsgrenzen minder doelmatig blijken. Dat geldt voor
de grenzen tussen huishoudens, openbare ruimte, bedrijven,
scholen, sportclubs, verenigingen en openbare evenementen. Een meer circulaire leefomgeving integreert
wonen, werken en recreëren zodanig dat die minder afhankelijk is van grondstoffen en fossiele energie. Dankzij
samenwerking kan de circulariteit in stad en regio verder
worden vorm gegeven.
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Onze inzet

Met de e speerpunten
gaat Circulus-Berkel
voor een duur ame
toekomst.

Samenhangende
waardecreatie
Verduurzaming van leefomgeving vergt een groot aantal activiteiten die in samenhang ontwikkeld en ingezet
moeten worden. Vandaar dat we spreken over samenhangende waardecreatie. Milieu, activering, participatie
en excellente dienstverlening vormen de vier bronnen van deze waardecreatie.
Van afval naar grondstoffen en van openbare ruimte naar gedeelde leefomgeving zijn twee veranderingen waar wij als
Circulus-Berkel samen met gemeenten, bewoners, bedrijven
en kennisinstellingen aan willen bijdragen. We hebben vier
bronnen vastgesteld die deze transities goed ondersteunen
en die dicht bij onze organisatie liggen: milieu, activering,
participatie en excellente dienstverlening.
Elk van deze bronnen vraagt inzet, waarbij samenhang
in advies, regie en uitvoering noodzakelijk zijn en waarbij
activiteiten om integratie vragen. Ook zullen bewoners actiever betrokken moeten raken. Door beter in te spelen op

bewonerswensen ontstaat een leefomgeving die door hen
meer gewaardeerd wordt. Bovendien zullen duurzame
veranderingen door hen beter geaccepteerd worden.
Verduurzaming is een langdurig proces waarin complexe
veranderingen plaatsvinden. Circulus-Berkel is uitstekend
in staat daaraan uitvoering te geven. Belangrijk daarbij is
dat de prestaties en activiteiten marktconform blijven en dat
risico’s adequaat worden beheerd.

Kies voor elkaar.
milieu

activering

participatie

excellente dienstverlening
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Minder afval,
meer grondstoffen.
Kansen bieden
werkt.
Samen voor een
mooie buurt.
Het beste resultaat
bereik je samen.
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Circulus-Berkel
werkt aan een
beter beheer van
grondstofketens
Textiel en e-goed lenen zich uitstekend voor regionale sortering. Het
zijn inspirerende voorbeelden van
bronscheiding en hoogwaardig hergebruik, die bovendien bijdragen
aan sociale werkgelegenheid.
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Waardebron 1

Milieuwinst
Voor de overgang naar een circulaire economie heeft
onze regio al een enorme prestatie geleverd door bronscheiding bij huishoudens aanzienlijk te verbeteren. De
komende jaren zal scheiding aan de bron nog belangrijker
worden voor het verkrijgen van schone grondstoffen en
het terugdringen van restafval. Daarnaast zullen preventie
en hergebruik na inzameling een grotere rol spelen in de
acties die we ondernemen. Vooral dit laatste is belangrijk
om grondstoffen zo hoogwaardig mogelijk te hergebruiken.

De focus voor de komende jaren ligt op het beheer van
grondstofketens. Daarbij gaat het om preventie, brongescheiden inzameling en hergebruik. Een voorbeeld is
biomassa uit de regio. Die zou uitstekend kunnen worden
ingezet voor de ontwikkeling van een regionale biobased
economy. Textiel is een ander materiaal dat zich leent om
regionaal te sorteren en verder op te werken voor hergebruik.
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n samen met
Acht gemeenten gaa
nisinstellingen
ondernemers en ken
ten
grondstofketens slui

Waardebron 1

Milieuwinst
Ook andere materialen kunnen regionaal een bewerking
voor hergebruik ondergaan. De schaal waarop deze operaties
plaats gaan vinden, hangt af van de materiaalstroom.
Vandaar dat samenwerken essentieel wordt. Samenwerking met kennisinstellingen, met regionale bedrijven, met
burgers en hun organisaties en met andere vergelijkbare
overheidsbedrijven als Circulus-Berkel. Belangrijk initiatief
daarvoor is de Cleantech Regio Stedendriehoek, waar
Circulus-Berkel en alle acht gemeenten zich achter hebben
geschaard met de ondertekening van een intentieverkla-
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ring. Ook de openbare ruimte biedt
nog veel kansen voor verbetering. Het
beter hergebruiken van de daaruit vrijkomende grondstoffen levert aanzienlijke milieuwinst op. We verwachten
dit te kunnen realiseren door de openbare ruimte systematischer te beheren
en de best practices op milieugebied
te volgen.

Met een intentieverklaring hebben de gemeenten afgesproken toe te werken naar een
cleantech regio met een circulaire economie.
De gemeenten willen geen grondstoffen verliezen die nog hergebruikt kunnen worden.
Bovendien willen ze door gezamenlijk op te
trekken grondstoffen nog hoogwaardiger
recyclen. Het in kringloop brengen en houden
van grondstoffen levert een grote bijdrage
aan het milieu en stimuleert de regionale
werkgelegenheid. Ook Circulus-Berkel heeft
deze verklaring ondertekend.
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Waardebron 2

Activering

ft
Circulus-Berkel hee
creëerd.
300 werkplekken ge
de
Dit is de helft van
totale medewerkers!

De zorg voor werk, ook voor hen die moeite hebben aansluiting te vinden bij de
arbeidsmarkt, is sterk bij gemeenten komen te liggen. Behoud van werk en het
creëren van arbeidsplaatsen is een thema dat gemeentelijk, regionaal, nationaal
en ook Europees boven aan de agenda’s zal blijven staan. Zowel de opkomst
van een circulaire economie als de verduurzaming van de leefomgeving bieden
kansen voor de ontwikkeling en uitbreiding van verschillende vormen van werk.
Het creëren van werk voor mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt was een van de drie speerpunten van de
afgelopen jaren. Zowel in inzameling als in reiniging hebben
we daar vorm aan gegeven door bewust te kiezen voor
arbeidsintensievere oplossingen waar dat verantwoord kon.
Onder het motto ‘machinaal waar het moet, handmatig waar
het kan’ zien wij mogelijkheden dit verder uit te breiden.
We zien kansen om onze bijdrage in het creëren van banen
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nog meer te vergroten door het repatriëren (terughalen)
van werk. Dat kan bijvoorbeeld door het terughalen van
activiteiten die in de loop van de tijd uit onze regio zijn verdwenen. Het ontwikkelen van nieuwe taken en het anders
organiseren van materiaalketens biedt volop kansen voor
werkrepatriëring. Daarnaast biedt ook het beheer van de
buitenruimte goede activeringsmogelijkheden.
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Waardebron 3

Participatie
Een terugtredende overheid legt een grotere verantwoordelijkheid bij inwoners en maatschappelijke organisaties
voor het inrichten van de leefomgeving. Participatie van betrokkenen biedt oplossingen die beter aansluiten bij
de behoeften van de betrokkenen. Bovendien is meer maatwerk mogelijk waardoor beter tegemoet kan worden
gekomen aan de diversiteit van wensen en behoeften. Participatie biedt ook de kans op meer kosteneffectiviteit.
Participatie is alleen succesvol als de nut en noodzaak ook
door de betrokkenen zo ervaren wordt. De bereidheid om
betrokken te raken en zelf deel te nemen aan het verbeteren
aan de leefomgeving is stijgende. Een goed voorbeeld is de
massale acceptatie in de regio om grondstoffen als papier,
glas, plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankpakken gescheiden aan te bieden.
De afgelopen jaren heeft Circulus-Berkel grote stappen
gezet om de participatie in zowel sociale activiteiten als
de leefomgeving te vergroten. Bijvoorbeeld de campagne
Afvalvrij, waarmee bronscheiding van grondstoffen aanzien-
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lijk is toegenomen. Door de aansluiting van Cambio en de
succesvolle participatieformule ‘Deventer Schoon Familie’
is veel ervaring bij onze organisatie gekomen om dergelijke
complexe ontwikkelingen te begeleiden. Datzelfde geldt
voor het scholenprogramma Clean Wise.
Voor de verduurzaming van de leefomgeving zal participatie
een belangrijke rol spelen. Circulus-Berkel wil de komende
periode gemeenten hierbij ondersteunen door mogelijkheden te verkennen en projecten via een geleidelijk traject
uit te voeren.
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Waardebron 4

Excellente
dienstverlening
Circulus-Berkel is in 1996 opgericht om in opdracht van
gemeenten taken in het afvalbeheer, de reiniging en de
openbare ruimte doelmatig en tegen de laagst mogelijke
kosten uit te voeren. In de periode achter ons hebben wij
bewezen de opgedragen dienstverlening kwalitatief en
kosteneffectief uit te voeren. Toetsing daarvan vindt plaats
in benchmarks met collega-bedrijven. Daarnaast besteden
we een deel van de taken aan marktpartijen uit om marktvoeling in prijs en prestatie te behouden.
De omvang van onze activiteiten is, zeker na de fusie tot
Circulus-Berkel, voldoende om het juiste gewicht in de
schaal te leggen en activiteiten eﬃciënt uit te voeren. Het
feit dat gemeenten zowel aandeelhouder als opdrachtgever

Integratie van taken
en beleidsvelden zorgt
voor meerwaarde.
zijn, betekent dat enerzijds uitvoering en regie duidelijk zijn
vastgelegd. De verbondenheid maakt het anderzijds mogelijk door kennisdeling en innovatie langjarige veranderingen
uit te voeren in het publieke domein.
Samenwerken is een pad dat Circulus-Berkel nadrukkelijk
wil gaan uitbreiden. Bijvoorbeeld door met andere overheidspartijen gezamenlijk in te kopen. Daarmee hebben
we al opmerkelijke resultaten geboekt. Met participatie
aan (inter)nationale fora dragen wij actief bij aan kennisuitwisseling. Tot slot biedt onze deelname aan de Cleantech
Regio Stedendriehoek de mogelijkheid om samen met
andere regionale partners de kwaliteit van de dienstverlening te vergroten.

grondstoffenbeheer
leefomgeving
participatie
sociale activering
beter resultaat!
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Circulus-Berkel verzorgt het afvalbeheer en taken in de openbare ruimte
voor acht gemeenten. Het gaat om de
gemeenten Apeldoorn, Bronckhorst,
Brummen, Deventer, Doesburg, Epe,
Lochem en Zutphen.
Circulus-Berkel kiest voor een duurzame toekomst met minder afval en
meer grondstoffen. We bieden meerwaarde aan de samenleving door
meer mensen te betrekken bij onze
gezamenlijke taken. Een schone leefomgeving, een betrokken samenleving. Zo creëren we meerwaarde in
de regio. Dit doen we mét en vóór
onze gemeenten.

Vestigingen
 ruba 16
A
7332 BK Apeldoorn
W
 estfalenstraat 18-20
7418 DB Deventer
B
 oggelderenk 3
7207 BW Zutphen
H
 anzeweg 4
7241 CR Lochem
Talhoutweg
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8171 MB Vaassen

Postadres
 ostbus 1372
P
7301 BP Apeldoorn

Meer informatie
www.afvalvrijjaarverslag.nl
www.circulus-berkel.nl

