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SEPTEMBER 2021 ■SPECIALE UITGAVE VANWEGE HET 25-JARIG JUBILEUM VAN ROVA

EEN TRADITIE VAN 
VOORUITKIJKEN

WETHOUDERS AAN 
HET WOORD

“DIT WERK DOET 
ERTOE”

ONTZORGEN MET 
DAADKRACHT EN 

DENKKRACHT

OP 29 MEI 2021 BESTOND ROVA 25 JAAR. ROVA STAAT EEN JAAR LANG STIL BIJ HAAR 25-JARIG 

JUBILEUM. TER GELEGENHEID VAN DIT JUBILEUMJAAR WERKTEN ROVA-MEDEWERKERS EN 

-GEMEENTEN MEE AAN EEN SPECIALE EDITIE VAN ROVISIE. ROVA KIJKT TERUG ÉN VOORUIT. SAMEN 

BLIJVEN WE WERKEN AAN EEN MOOIE EN SCHONE LEEFOMGEVING, NU EN IN DE TOEKOMST.

Verbonden Vakmanschap Vooruitstrevend
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Voor u ligt de jubileumeditie van de Rovisie. 
Met de viering van ons 25-jarig bestaan 
laten wij belangrijke momenten uit onze 
geschiedenis nog eens langskomen. De basis 
van het bestaan van ROVA zit ’m natuurlijk in 
de samenwerking van onze medewerkers en 
onze gemeenten. Beide komen uitgebreid 
aan het woord in dit nummer. 

Al 25 jaar 
klaar voor 
de toekomst

VOORWOORD

In de voorbereiding van deze jubileumeditie stonden wij 
stil bij de vraag op welke manier wij deze mijlpaal - 25 jaar 
ROVA - aan u wilden presenteren. Al snel waren wij eruit: de 
kern en de cultuur van ROVA moesten duidelijk naar voren 
komen. Wij zijn bijzonder trots op wat wij, medewerkers 
en gemeenten, gezamenlijk hebben bereikt in de eerste 
25 jaar. De ervaringen die wij hebben opgedaan, zetten 
we samen in om ons voor te bereiden op toekomstige 
ontwikkelingen en om nieuwe concepten voor de toekomst 
te ontwikkelen. 

In alle artikelen worden oud en nieuw gecombineerd. We 
blikken terug en kijken vooruit. ROVA maakt er een traditie 
van om samen met u naar de toekomst te kijken. Dit doen wij 
natuurlijk niet voor niets. De wereld verandert in een razend 
tempo. De uitkomsten van het IPCC-rapport dat in augustus 
2021 is gepubliceerd, laten nog maar weer eens zien dat 
er gehandeld moet worden om onze planeet leefbaar te 
houden. Dit is geen boodschap die alleen opgaat voor een 
andere stad, een ander land of een ander continent. 

Nee, het is een opgave voor ons allemaal. En ik zie het als 
de opdracht aan ROVA om samen met onze gemeenten te 
zorgen dat wij de omgeving gezond en leefbaar houden en 
dat wij zo veel mogelijk waardevolle materialen uit ons afval 
terugbrengen als grondstof voor nieuwe producten.

Wij zijn klaar voor de uitdagingen die voor ons liggen. De 
ervaringen uit de eerste 25 jaar geven ons het vertrouwen 
deze samen met u aan te gaan! ■

Roger Beuting
Algemeen directeur ROVA
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Begin jaren negentig hebben Hans Groenhuis en Tiem 
van Dalfsen een ideaalbeeld: regie voor gemeenten op 
afvalinzameling, met als doel betere afvalscheiding en minder 
restafval. Om die transitie in goede banen te leiden, besluiten 
ze het voortouw te nemen en de gemeenten van regio IJssel-
Vecht te verenigen in de ‘Regionale Organisatie Verwijdering 
Afvalstoffen’ (ROVA). De rest is geschiedenis. Nu, 25 jaar later, 
viert ROVA haar jubileum en blijken de doelen die het bedrijf 
zichzelf destijds stelde, nog altijd actueel.

BL IK  OP  DE  TOEKOMST

25 jaar ROVA: een 
traditie van vooruitkijken 

GEMEENTEN OVER  ROVAGEMEENTEN OVER  ROVA

ROVA gaat van start
1996
De ‘Regionale Organisatie Verwijdering Afvalstoffen’ is hét antwoord op de toenemende regels rond 
afvalscheiding. ROVA is begonnen met alle toenmalige 21 gemeenten in de Regio IJssel-Vecht.

Links: Coert Peters, Rechts: Roger Beuting
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“De afvalinzamelmarkt is een markt waarin je schaalgrootte 
nodig hebt”, zegt ROVA-directeur Roger Beuting. “Dat zagen 
Hans Groenhuis (destijds directeur stadsbeheer gemeente 
Zwolle) en Tiem van Dalfsen (destijds wethouder in 
Genemuiden en portefeuillehouder Regio IJssel-Vecht) 
begin jaren negentig al. Zij signaleerden dat er een 
verschuiving zou komen van ‘afval storten’ naar 
‘grondstoffen verwaarden’. Om dat goed te doen en daar 
betaalbare prijzen voor te hanteren, heb je slagkracht 
nodig. Ook om te kunnen opboksen tegen grote 
internationale commerciële partijen die destijds regionale 
inzamelbedrijven overnamen en dominanter werden op de 
inzamelmarkt.”

“Tegelijkertijd speelden nieuwe beleidsmatige zaken”, 
schetst Coert Peters, manager bestuurlijke en juridische 
zaken bij ROVA. “De gescheiden inzameling van groente-, 
fruit- en tuinafval (gft) was net nieuw, er was regelgeving 
rondom betere afvalscheiding in ontwikkeling en 
gemeenten hadden meer specialistische kennis nodig om 
daar beleid op te ontwikkelen.”

De ‘regionale organisatie verwijdering afvalstoffen’ (ROVA) 
in de vorm van een NV was voor de 21 gemeenten in Regio 
IJssel-Vecht hét antwoord op de toenemende complexiteit 
en dynamiek rond afvalscheiding.

Milieuwinst en kostenbesparing 
Op het moment van oprichten zijn de doelen: milieuwinst in 
de vorm van minder afval, maatschappelijk verantwoorde 
afvalzorg tegen zo laag mogelijke kosten voor inwoners. 
“Dat is de reden dat ROVA een NV werd; zo waren 
gemeenten zeker van een bedrijfsmatige aanpak en dus 
efficiency”, zegt Beuting. “Al 25 jaar lang scoort ROVA goed 
op kostenefficiency. Net als op milieurendement. ROVA 
realiseerde in 2020 een gemiddeld scheidingspercentage 
van 75 procent, het landelijk gemiddelde ligt net iets boven 
de 60 procent. En de jaarlijkse afvalstoffenheffing was in 
2020 met gemiddeld 203 euro per huishouden ruim 60 
euro lager dan het landelijk gemiddelde.”

Vooruitstrevend
ROVA’s gedrevenheid uit zich onder meer in de 
vooruitstrevende oplossingen die door de jaren heen zijn 
ontwikkeld en geïntroduceerd. In 2000 werd al 
geëxperimenteerd met de gescheiden inzameling van 
verpakkingen. Andere voorbeelden zijn de invoering van 
Diftar en omgekeerd inzamelen. Of het project 100-100-
100, wat in heel Nederland is uitgerold. “Zelfs vanuit het 
buitenland was er interesse in ons idee”, vertelt Peters. 
“Hetzelfde geldt voor omgekeerd inzamelen, ook daar zijn 
veel gemeenten buiten het ROVA-gebied mee aan de slag 
gegaan.” 

Inmiddels zijn ROVA-gemeenten eraan toe om de focus te 
verleggen van kwantiteit naar kwaliteit. “Het gaat erom dat 
we de ingezamelde grondstoffen zo goed mogelijk 
recyclen”, zegt Beuting. “Met ons programma 
#Terugwinnaars vragen we aandacht voor de kwaliteit van 
ingezamelde grondstoffen. Die kan soms beter.“

“Hetzelfde geldt voor omgekeerd 
inzamelen, ook daar zijn veel 
gemeenten buiten het ROVA-
gebied mee aan de slag gegaan.” 

GEMEENTEN O VER  ROVAGEMEENTEN O VER  ROVA

Eerste gemeenten starten met Diftar
1998
Hoe minder restafval een huishouden produceert, hoe minder het betaalt. Diftar is ROVA’s 
eerste methode om inwoners uit de gemeenten Dalfsen, Wijhe, Hattem en Raalte te 
stimuleren minder afval te produceren en grondstoffen beter te scheiden.
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ROVA pakt haar rol als regisseur
2000
De herijking van het strategisch plan vormt een belangrijke stap in de doorontwikkeling van ROVA. 
Door (naast de uitvoeringstaken) ook de regie te pakken op beleid, communicatie en voorlichting 
helpt ROVA gemeenten écht verder en onderscheidt ROVA zich van commerciële inzamelaars.

Beheer buitenruimte 
Mede dankzij de innovaties, gecombineerd met 
de beleidsmatige communicatie, kennis en 
advies waarmee ROVA haar gemeenten sinds 
2000 bedient, hebben de ROVA-gemeenten al 
reuzenstappen gezet in het afvalbeheer. Met de 
invoering van beheer van de buitenruimte (BBR) 
in 2010 is het dienstenaanbod van ROVA 
uitgebreid. “Wat ondanks de groei altijd 
hetzelfde is gebleven? De korte lijntjes. We zijn 
letterlijk en figuurlijk dichtbij voor de 
gemeenten. We staan in nauw contact met onze 
gemeentelijke opdrachtgevers, zowel ambtelijk 
als bestuurlijk. Net als met de inwoners die we 
via ons Klantcontactcentrum en op straat 
ontmoeten”, vertelt Peters.

Groei en ontwikkeling
De toekomststrategie van ROVA bestaat uit groei van 
de BBR-werkzaamheden en het verbeteren van de 
kwaliteit van ingezamelde grondstoffen. Wat betreft 
de kwaliteit van ingezamelde grondstoffen, is 
bewustwording van inwoners de sleutel tot succes: 
“We laten hen met de methode #Terugwinnaars nog 
beter zien hoe grondstoffen moeten worden 
gescheiden”, zegt Peters. “Bijvoorbeeld: een melkpak 
helemaal leeg maken voordat je ‘m weggooit. De 
aanpak bestaat uit drie onderdelen: algemene 
grondstoffencommunicatie, dialoog en maatwerk 
richting inwoners en controles, toezicht en 
handhaving.” 
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Opening nieuwbouwlocatie Steenwijk
2002
Het milieubrengstation in Steenwijk werd geopend aan de Karenbrug 3.

Over 25 jaar
ROVA kijkt vol energie, ondernemerschap en 
vooruitstrevendheid uit naar de volgende periode 
van 25 jaar. “Er zal in de komende jaren veel 
veranderen in onze consumptiemaatschappij. Denk 
aan de maatschappelijke visie op grondstoffen. Ook 
het klimaatbeleid zal een grote invloed hebben”, 
aldus Beuting. 

Om welke uitdaging het ook gaat, samenwerking is 
volgens hem essentieel. “Hetzij publiek, hetzij 
privaat. Neem bijvoorbeeld de samenwerking met 
AVU en Circulus-Berkel in CirkelWaarde. Of die met 
de pmd-sorteerinstallatie van onze buurman 
Prezero in Zwolle. Samen komen we verder.”

“Wat als een paal boven water staat, is dat ROVA 
het bekende gezicht blijft die de dienstverlening 
verzorgt in de gemeenten.” Peters beaamt dat: 
“Overheden zullen altijd hun zorgplicht houden als 
het gaat om klimaat, veiligheid en milieu. Neem 
bijvoorbeeld het rijksprogramma Nederland 
Circulair in 2050. Dat lijkt ver weg, maar we moeten 
nu al stappen zetten om daar te komen. ROVA 
neemt hierin graag het voortouw.” ■

“  Er zal in de komende jaren 
veel veranderen in onze 
consumptiemaatschappij.”
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“ROVA zet proactief in op regionale, landelijke en internationale 

ontwikkelingen met betrekking tot een circulaire economie. Het 

is een woelige markt en de manier waarop ROVA zich in deze 

markt staande houdt, blijft ons in positieve zin verrassen. ROVA 

hanteert korte lijntjes in de uitvoering en is goed bereikbaar en 

oplossingsgericht. Dit zien wij als een absolute plus voor het 

behouden van draagvlak voor gescheiden afvalinzameling bij de 

inwoners. Want de omslag naar een circulaire economie 

moeten we samen maken. Zo een omslag levert niet alleen geld 

op, maar kost ook geld. Daar moeten we ons van bewust zijn. 

Het levert natuurlijk vooral milieuwinst op, dus het is een 

investering in onze toekomst.”

GEMEENTEN OVER  ROVAGEMEENTEN OVER  ROVA

ROVA introduceert zijbelading
2003
ROVA introduceert als een van de eerste afvalinzamelaars van het land zijbelading. Chauffeurs 
bedienen de grijparm van de zijlader met een joystick en tillen de minicontainers zonder zware 
fysieke inspanning van de grond.

ROVA werkt als maatschappelijke onderneming samen met haar 23 gemeenten en hun circa 

855.000 inwoners aan een mooie en schone leefomgeving, nu en in de toekomst. ROVA 

verzorgt de inzameling van afval & grondstoffen en het beheer van de buitenruimte. Ook 

ondersteunt ROVA met actuele kennis en deskundige adviezen en leggen ze inwoners uit wat 

inwoners zelf kunnen doen om een bijdrage te leveren aan een duurzame leefomgeving. In het 

kader van het 25-jarig jubileum geven wethouders van ROVA-gemeenten verspreid door het 

magazine hun visie op de samenwerking en ontwikkelingen.

Wethouders van ROVA-gemeenten 
aan het woord

GEMEENTEN OVER ROVA

Partner in ROVA sinds: 1996
Naam wethouder: Yasemin Çegerek
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“ROVA adviseert ons al jaren vakkundig bij het maken van 

beleid. Ze zijn voor onze gemeente en inwoners betrouwbaar 

en servicegericht in de uitvoering. Als het gaat om de 

dienstverlening aan onze inwoners en het halen van 

milieudoelstellingen, zijn wij ambitieus. We vragen dus soms 

veel van ROVA, maar we kunnen altijd op hen rekenen. 

Mooi dat de organisatie zich continu ontwikkelt. Een van de 

dingen die wij erg interessant vinden, is het verkennen van de 

mogelijkheden van nieuwe ICT-toepassingen. Denk aan de 

introductie van de ROVA-app, met een wachttijdmonitor voor 

ons milieubrengstation. Heel welkom.”

“Wij zien in de hele ROVA-organisatie een intrinsieke 

motivatie om invulling te geven aan duurzaamheid. Om afval 

zoveel mogelijk te voorkomen en het op een goede manier in 

te zamelen en te verwerken. Daarbij komt: alle ROVA-

medewerkers kunnen uitleggen waaróm ze hun taken 

uitvoeren, en hoe deze taken bijdragen aan het hogere doel: 

het zoveel mogelijk hergebruiken van grondstoffen. Dit 

tezamen getuigt van vakmanschap. Net als het feit dat ROVA 

onze gemeente helpt bij het uitvoeren van verschillende 

beleidsspeerpunten. Zoals het opruimen van zwerfafval en 

het betrekken van scholen bij duurzaamheid.”

GE ME E NTEN O VER  RO VAGE ME E NTEN O VER  RO VA GEMEENTEN OVER  ROVAGEMEENTEN OVER  ROVA

ROVA verlaagt haar tarieven
2003
De tariefverlaging is in 2003 een nieuw fenomeen. Omdat de organisatie groeit, nemen de financiële resultaten toe. 
ROVA besluit een deel van het resultaat aan te wenden voor structurele tariefsverlaging. Alle door de jaren heen 
doorgevoerde tariefverlagingen bij elkaar opgeteld, scheelt het gemeenten inmiddels 10,5 miljoen euro per jaar.

Partner in ROVA sinds: 2016
Naam wethouder: Ben Blokhuis

Partner in ROVA sinds: 1997
Naam wethouder: Kees Kraanen
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2005
Respect voor elkaar, veiligheid en vakmanschap. In essentie zijn de 
kernwaarden door de jaren heen hetzelfde gebleven. Nu zijn het: 
verbondenheid, vooruitstrevendheid en vakmanschap.

ROVA kiest kernwaarden

Hemmo Hagedooren, van 1998 tot 2004 projectleider invoering Diftar
“Het succes van Diftar hing nauw samen met een aantal zaken. Ict bijvoorbeeld, oftewel de koppeling 

van data van gemeenten met onze systemen. Omdat zelfs lantaarnpalen en elektriciteitskastjes in die 

data werden aangemerkt als ‘huishoudens’, hebben mensen dagen, weken, maanden zitten puzzelen 

om dit op orde te krijgen. Daarnaast was ook de communicatie erg belangrijk. We moesten goed 

uitleggen aan de inwoners wat en waarom we dit gingen doen. Daarna zijn we begonnen met het 

programmeren en plaatsen van de chips in de restafvalcontainers. 

Een grote uitdaging. Ik vond de complexiteit van de opdracht 

fantastisch. Stap voor stap werd de puzzel completer. We hebben 

het met zijn allen toch maar mooi voor elkaar gekregen. Maar, de 

milieuopgave is nog niet volbracht. Naast Diftar zijn concepten als 

omgekeerd inzamelen en 100-100-100 erg belangrijk om de 

VANG-doelstellingen te halen.”

MIJLPAAL UITGELICHT

De groeiende 
afvalberg 
beteugelen

Mijlpaal 1998:

Invoering

Diftar

Bij de oprichting van ROVA stond één doel centraal: de groeiende afvalberg beteugelen. Diftar was de eerste 
methode die zich richtte op bewustwording en gedragsverandering onder inwoners: hoe minder restafval een 
huishouden produceert, hoe minder het betaalt.

De praktische uitvoering had nog wel wat voeten in de aarde. Chips in restafvalcontainers moesten het aantal keren 
tellen dat een huishouden restafval aanbiedt. En met succes: het restafval verminderde in ROVA-gemeenten al snel 
met 25 procent, van 200 naar 150 kilo per inwoner per jaar.

Ingegeven door de landelijke VANG-doelstellingen (Van Afval Naar Grondstof) 
blijven ROVA-gemeenten hun ambities aanscherpen. De doelstellingen van 2020 
zijn in veel ROVA-gemeenten gehaald. Daarbij kijken we de laatste jaren steeds 
meer naar de kwaliteit van de ingezamelde grondstoffen om ervoor te zorgen 
dat die geschikt zijn voor recycling. ■

“ Dagen, weken, 
maanden puzzelen.”
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“Toen ik 23 jaar geleden als baliemedewerker bij ROVA begon, 
werkten we alleen voor de gemeente Zwolle. Als de chauffeurs 
grofvuil gingen ophalen, stippelde ik de route uit en schreef die 
met een pen voor ze op. Daar zaten veel werkuren in. Mocht er 
iets zijn dan werd contact gezocht via een mobilofoon. Inmiddels 
faciliteren we 23 gemeenten en werken we met 17 mensen op 
onze eigen afdeling: het Klantcontactcentrum (KCC). Hier komen 
vragen en meldingen van gemeenten en bewoners binnen via 
telefoon, mail, WhatsApp en chat. Wij proberen iedere dag een 
inwoner zo goed mogelijk te voorzien van de juiste informatie.

Zo’n 11 jaar geleden kregen we een nieuw registratiesysteem. 
Daarover wilde ik graag meedenken. Zo ben ik uiteindelijk 
doorgegroeid naar de functie die ik nu heb: senior medewerker 
van het KCC. 

Een melding maken vraagt nu nog maar een paar tellen tijd. 
Maar inmiddels doe ik veel meer. Ik verzorg het rooster, 
begeleid ‘nieuwe’ medewerkers en draai rapportages voor 
de regiomanagers van ROVA. Hiermee informeren we ook 
de gemeenten, zodat zij inzicht krijgen in de meldingen. 
Werkplezier vinden we belangrijk. Je zou kunnen zeggen dat ik 
het fort bewaak. Maar van hiërarchie is geen sprake. We doen 
het echt samen. Dat is typisch ROVA: we zijn er voor elkaar.” ■

“We zijn er voor elkaar”
TROTS

Jacquelien de Boer 

Senior medewerker 
Klantcontactcentrum

Groepsfoto Klantcontactcentrum in 2002 
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Verbonden Vakmanschap Vooruitstrevend

PROJ ECTTRO TSGEMEENTEN O VER  ROVAGEMEENTEN O VER  ROVA

ROVA bestaat 10 jaar en opent de 
nieuwbouwlocatie in Zwolle
2006, Juni
Minister-president Jan Peter Balkenende opent de nieuwbouwlocatie 
op het Zwolse bedrijventerrein Hessenpoort.
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“ROVA is altijd zeer innovatief, op verschillende gebieden. 

Wat betreft afvalinzameling, verduurzaming (elektrische 

zijlader) en bijvoorbeeld biodiversiteit kunnen we hen gerust 

koploper noemen. Trouwens, ROVA zet niet enkel in op 

afvalinzameling. Het beheer van de buitenruimte is 

inmiddels ook een bewezen concept. En dat is nog maar één 

voorbeeld. Wij vinden ROVA een professionele organisatie. 

Eentje die vakmanschap uitstraalt en openstaat voor 

meervoudige oplossingen. Het is een daadkrachtige 

organisatie, waarmee je goed zaken kunt doen. Men is er 

altijd positief kritisch en ze hebben er het vermogen tot 

zelfreflectie.”

“Wat beleid betreft, staat duurzaamheid bij ons hoog in het 

vaandel. Afvalverwijdering is hier een onderdeel van. Door 

een goede afvalscheiding is de gemeente Aalten in staat het 

restafval tot een minimum te beperken. Daarom is ROVA 

voor ons de juiste partner. En ook omdat ze goed 

benaderbaar zijn en open staan voor allerlei zaken. De 

bijeenkomsten op scholen - gericht op het scheiden van afval 

voor het herwinnen van grondstoffen - verdient een pluim. 

Jongeren zijn geïnteresseerd in het milieu en in 

duurzaamheid. De jeugd heeft écht de toekomst.”

Aalten
Gemeente

GEMEENTEN OVER  ROVAGEMEENTEN OVER  ROVA

De eerste editie van Natuurlijk Schoon
2007
De voorloper van Mooi Schoon. ROVA organiseert samen met gemeenten, natuur- 
en milieuorganisaties, scholen en buurten zwerfafvalacties.

VERVOLG: GEMEENTEN OVER ROVA » 

Partner in ROVA sinds: 2013
BBR-taken door ROVA sinds: 2021
Naam wethouder: Henk Doeven

Partner in ROVA sinds: 2004
Naam wethouder: Martin Veldhuizen
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“ROVA is bij de tijd. Men volgt de ontwikkelingen in de markt 

en bij de overheid en slaat een brug tussen verschillende 

werelden en belangen. Wij merken dit zelf; samen met ROVA 

kregen we in Staphorst een variant op het omgekeerd 

inzamelen van de grond. Onze inwoners staan hier helemaal 

achter. Met elkaar zorgen we voor lagere kosten en werken 

we aan de transitie van afval naar grondstof. Wij vinden dat 

de enorme verpakkingsdrift moet afnemen. ROVA draagt 

hieraan bij, door namens de gemeenten te lobbyen bij het 

Rijk en de stakeholders in de markt.”

“Doordat onze inwoners zelf het afval scheiden - dus bij de 

bron – wordt al direct op grondstof gesorteerd. Onze 

inwoners zijn zich bewust van het belang van afvalscheiding. 

Dit hebben wij samen met ROVA bereikt. Via acties in de 

media, bijvoorbeeld. En met campagnes, zoals ‘Mooi Schoon’. 

Per kwartaal worden alle afvalstromen voor ons als 

gemeente inzichtelijk gemaakt. Dat is belangrijk, want zo kan 

er bij eventuele knelpunten snel worden gehandeld. Kortom: 

ROVA zorgt ervoor dat ons afval goed terechtkomt én dat het 

goed wordt verwerkt.”

Verbonden Vakmanschap Vooruitstrevend

PROJ ECTTRO TSGEMEENTEN O VER  ROVAGEMEENTEN O VER  ROVA

De eerste editie van Natuurlijk Schoon

2009
ROVA neemt het nieuwe afvalbrengstation aan de Zompstraat 21 in Raalte 
in gebruik.

Nieuw afvalbrengstation in Raalte

Partner in ROVA sinds: 2003
Naam wethouder: Martha van Abbema

Partner in ROVA sinds: 1996
Naam wethouder: Lucas Mulder
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“Achtentwintig jaar geleden had ik een bijbaan bij Retham, de 
voorloper van ROVA. Ik was belader op de achterlader voor de 
papierinzameling. Toen er een vacature kwam voor een vaste 
baan als belader, solliciteerde ik meteen. Binnen een jaar haalde 
ik mijn vrachtwagenrijbewijs. In de periode erna werden de 
routes steeds groter, maar het werk bleef in eerste instantie in 
de kern hetzelfde. 

In de loop van de jaren heb ik van alles gedaan: bedrijfs-
rolcontainers inzamelen, helpen met de digitalisering van het 
ledigingen van containers, wachtdienst draaien en het updaten 
en plannen van de winterdienstroutes. Ook reed ik op de 
terreinwagen en shovel in de overslaghal. Van daaruit ontstond 
een functie voor planner bij de inzameling met kraanauto’s en 
de uitzetploeg. Ik heb die kans om door te groeien gekregen én 
aangepakt. 

Ik plan nu zo efficiënt mogelijk de routes in voor grof tuinafval 
en grofvuil, rolcontainers, achterladers en kraanwagens. 
Inmiddels stuur ik ook een groepje chauffeurs aan. Het 
management én de jongens zijn tevreden, dus dat is mooi. Ik 
had het op de vuilniswagen al enorm naar mijn zin en dat is nog 
steeds zo. Vooral het puzzelen om alles zo efficiënt mogelijk te 
laten verlopen en de afwisseling maken dit werk leuk.” ■

“  De afwisseling maakt 
dit werk zo leuk”

TROTS

Bé Scherer 

Senior planner Zwolle

Presentatie nieuwe ROVA-kleding in 2009

GEMEENTEN OVER  ROVAGEMEENTEN OVER  ROVA

ROVA bouwt een vergister en introduceert rijden op groengas
2009-2010
In het kader van het project Rijden op GFT bouwt ROVA, samen met collega HVC, een vergister voor een duurzame verwerking 
van gft-afval. Naast compost wordt groen gas geproduceerd dat onder andere wordt gebruikt om de eigen voertuigen op te laten 
rijden. De vergister wordt in 2010 officieel geopend door Minister Van der Hoeven, gedeputeerde Theo Rietkerk, ROVA-directeur 
Hans Groenhuis en HVC-directeur Wim van Lieshout.
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“In 2004 kwam ik in dienst bij de groenvoorziening van 
gemeente Winterswijk. ROVA nam het beheer van de 
buitenruimte in 2011 over. Kort daarop verruilde ik de 
groenvoorziening voor het civiele team. Rioolwerkzaamheden, 
inspecties en onderhoud van speeltuinen, bestrating, 
ongediertebestrijding en bebording, het is heel afwisselend. 

In 2020 ontstond ruimte om door te groeien. ROVA vroeg me 
om mee te solliciteren voor meewerkend voorman van het 
civiele team. Ik besloot deze kans te grijpen. Dat was voor 
mij overigens niet vanzelfsprekend; ik heb altijd gedacht 
dat ik iets 100 procent moet kunnen voordat ik eraan begin. 
Inmiddels weet ik dat we het met elkaar moeten doen. Dat is 
ook wat ROVA uitdraagt: we doen het samen. Dat geeft rust. 

Ik krijg hier alle mogelijkheden om mezelf te ontwikkelen en 
dat doe ik volop. Ik heb al diverse diploma’s behaald. Maar de 
kennis en de schat aan ervaring van mijn collega’s, daar heb 
ik het meest aan.” ■

“We doen het samen”
TROTS

Harm Slöetjes 

Meewerkend 
voorman BBR 
Winterswijk

Harm vertelt over boomonderhoud in 2005

GEMEENTEN OVER  ROVAGEMEENTEN OVER  ROVAGEMEENTEN O VER  ROVAGEMEENTEN O VER  ROVA

ROVA voert de gescheiden inzameling van pmd in
2010
In 1999 is ROVA al begonnen met de eerste proef om verpakkingen apart in te zamelen. Dit werd beëindigd 
door te hoge kosten voor gemeenten. Met de invoering van de producentenverantwoordelijkheid in 2010 is 
een vergoeding beschikbaar voor de separate inzameling. De pmd-inzameling komt direct van de grond. 
Eerst alleen kunststof verpakkingen, later gecombineerd met blik en drankenkartons.
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“Samen met ROVA kozen we op het juiste moment voor een 

andere manier van afval inzamelen. Een vooruitstrevende 

manier, die wij mochten toelichten aan gemeenteraden en 

ambtelijke organisaties. Door de invoering van dit 

omgekeerd inzamelen halen wij nu de VANG-doelstellingen 

voor 2020 met gemak. Dat ROVA graag vooruitkijkt, merken 

wij ook aan het feit dat geen enkele afval-vraag te gek is. Of 

je nu als inwoner het klantcontactcentrum aan de lijn hebt of 

als wethouder om tafel zit met de ROVA-directie: je krijgt een 

deskundig en passend antwoord. Vakmanschap is met ROVA 

verweven.”

“ROVA brengt trends en ontwikkelingen altijd duidelijk in 

beeld. Tegelijkertijd heeft men een goed overzicht van de 

afgelopen jaren. En wat voor ons ook ROVA’s traditie van 

vooruitkijken bewijst: de manier waarop zij vrijwilligers 

enthousiast maken, en hoe zij hen toerusten. ROVA begrijpt 

hoe processen in een gemeente lopen. Trouwens, wij zien 

dat ROVA niet alleen veel verstand heeft van de wereld ‘van 

afval naar grondstof’, maar dit principe ook goed weet te 

vermarkten. Met hun praktische manier van werken en hun 

relatiebeheer gebaseerd op korte lijnen. 

Fijn, dit past bij ons.”

GEMEENTEN OVER  ROVAGEMEENTEN OVER  ROVA

2010
Op 28 juni liet ROVA zien wat ze in huis hebben 
tijdens de open dag rondom de opening van 
de vergister.

Open dag Hessenpoort

VERVOLG: GEMEENTEN OVER ROVA » 

Partner in ROVA sinds: 1996
Naam wethouder: Tiny Bijl

Partner in ROVA sinds: 1996
Naam wethouder: Bart Jaspers Faijer 
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“ROVA heeft mooie ideeën voor het hergebruik van 

grondstoffen. Zo werd in Hattem de GRIP-wagen 

geïntroduceerd. Hier kunnen inwoners grondstoffen inleveren 

die niet in de ondergrondse container thuishoren. Ideaal: de 

Hattemers hoeven hiervoor niet naar het milieubrengstation 

en de grondstoffen worden goed verwerkt. We zien trouwens 

veel betrokkenheid vanuit de inwoners. Zo zorgt een flink 

aantal zwerfafval-vrijwilligers ervoor dat onze openbare ruimte 

er keurig uitziet. Hierbij worden zij ondersteund door ROVA en 

het Mooi Schoon-programma. Met schoonmaakacties 

bijvoorbeeld, rondom speciale opschoondagen, zoals de World 

Cleanup Day. Een fijne samenwerking.”

“ROVA beschikt over veel kennis, en over heel wat 

menskracht achter de schermen. Ze kennen de trends, 

komen met innovatieve ideeën en werken deze vervolgens 

prima uit. En ze nemen hun maatschappelijke 

verantwoordelijkheid door mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt een passende werkplek te bieden. 

Alles bij elkaar maakt het dat wij blij zijn met ROVA voor het 

onderhoud van de openbare ruimte. Het was destijds een 

politieke keus om dit meer op regiebasis te laten uitvoeren 

door ROVA. Tot nu toe verloopt dit naar onze volle 

tevredenheid.”

Verbonden Vakmanschap Vooruitstrevend

PROJ ECTTRO TSGEMEENTEN O VER  ROVAGEMEENTEN O VER  ROVA

Beheer van de buitenruimte (BBR)
2010
BBR is de nieuwe dienst van ROVA. Een besluit van de aandeelhouders in 
2010, ter verbreding van ROVA’s strategie. Winterswijk is in 2011 de eerste 
BBR-gemeente en Zwolle volgt in juli 2012.

Partner in ROVA sinds: 2009
BBR-taken door ROVA sinds: 2011 
Naam wethouder: Bert Frings

Partner in ROVA sinds: 1996
Naam wethouder: Auke Schipper
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Start ROVA- Groentour
2010
De eerste bovenbouwleerlingen gaan op pad met de groenbus van 
ROVA tijdens de Groentour. Dit is het begin van een 
educatieprogramma dat nog altijd loopt.

Henk van Dijk, regiomanager ROVA
“Met de invoering van beheer van de buitenruimte (BBR 
red.) breidden we in 2010 het dienstenaanbod van ROVA 
uit. Winterswijk was in 2011 de eerste gemeente met 
BBR en Zwolle volgde in juli 2012. Sindsdien vervullen we 
twee taken voor inwoners: afvalinzameling én 
onderhoud van de buitenruimte. Dat laatste bestaat 
bijvoorbeeld uit het verzorgen van bomen, sportvelden, 
plantsoenen, begraafplaatsen, bermen en 
serviceonderhoud. Ook alle reinigingstaken om de 
buitenruimte schoon te houden en de 
gladheidbestrijding in de winter maken nu onderdeel uit 
van BBR. Zo ontzorgen we gemeenten van a tot z. Met 
daadkracht en denkkracht.

Beheer van de buitenruimte was destijds een nieuwe tak 
van sport voor ROVA. Hoe we dat het best konden 

opzetten, wisten we al vanuit de afvalinzameling. We 
hebben het projectmatig aangepakt. Werkgroepen - op 
het gebied van financiën, activabeheer, beleid, 
communicatie, personeelszaken en ict - hebben zaken 
ingeregeld en systemen en werkwijzen ontwikkeld. Met 
als resultaat een dienstverlenings overeenkomst tussen 
ROVA en gemeente. 

ROVA verzorgt nu BBR in vijf gemeenten. Dat aantal zal 
in de toekomst toenemen. Naast de praktische 
werkzaamheden in de buitenruimte, willen we BBR in 
conceptuele zin ook verder ontwikkelen. Denk daarbij 
aan oplossingen voor klimaatverandering en voor meer 
biodiversiteit. Grasvelden die het water van grote 
regenbuien opvangen en bermen vol bloemen die een 
perfect leefklimaat voor insecten en kleine dieren 
bieden. 

Mijlpaal 2010:

Invoering

BBR

MIJLPAAL UITGELICHT

Ontzorgen met 
daadkracht en denkkracht

Henk van Dijk
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Start ROVA- Groentour
2012
Het doel is meer grondstoffen hergebruiken. ROVA haalt aan huis de grondstoffen op 
die hergebruikt kunnen worden (gft, pmd, papier en karton). Restafval brengen 
inwoners naar een ondergrondse verzamelcontainer in de buurt (of wordt met lagere 
frequentie aan huis opgehaald).

ROVA introduceert omgekeerd inzamelen

Om ons werk optimaal te kunnen doen en het beste uit de 
buitenruimte te halen, doen we metingen met slimme technieken. 
Bijvoorbeeld het meten van de kwaliteit van de buitenruimte via 
Apptimize of met sensoren die aangeven of een boom water 
nodig heeft. Ik ben trots op die automatiseringsslag. We kunnen 
in onze informatiesystemen zelfs ‘realtime’ zien waar bijvoorbeeld 
de bomen staan, welke bomen vandaag zijn gesnoeid, welke 
eerder dit jaar al zijn gedaan en wat de onderhoudskosten zijn. 
Dit passen we ook toe bij onze andere werkprocessen. We zijn 
dus volledig ‘in control’. Nog even en ROVA is behalve op het 
gebied van grondstoffen ook in de buitenruimte koploper. Daar 
ben ik van overtuigd.” ■

“Nog even en ROVA is behalve op 
het gebied van grondstoffen ook 
in de buitenruimte koploper.”

Raymond Krabbenborg
Raymond Krabbenborg, boomdeskundige bij ROVA 
in Winterswijk
“Al sinds 1989 werk ik als boomverzorger en boomdeskundige in 

Winterswijk. Samen met mijn collega’s houd ik 50.000 bomen in 

de gemeente gezond. Toen ik in 2011 hoorde dat mijn collega’s 

en ik overgingen naar ROVA was ik wel eventjes verrast. Maar, ik 

hoorde direct dat je bij ROVA ook goed zit. Zo’n twee jaar eerder 

waren collega’s van de reinigingsdienst namelijk al bij ROVA in 

dienst gekomen. 

Het beviel hen goed. Mij ook; ik kon gewoon verder met mijn 

werk zoals ik dat gewend was. Ik krijg vrijheid en heb inspraak. 

Toen we een nieuwe hoogwerker nodig hadden, hebben mijn 

collega’s en ik een rapportage gemaakt welke hoogwerker het 

meest geschikt zou zijn. En ja hoor, die werd aangeschaft. Voor 

mijn gevoel sta ik op gelijke hoogte met mijn leidinggevende.” 

Lachend: “Al sta ik hoog in de boom.”

“ We staan op gelijke hoogte”



20

“Wij zijn iedere keer verrast door ROVA’s manier van 

communiceren. Hun communicatie-afdeling is helemaal 

gespecialiseerd in het overbrengen van boodschappen over 

afval en grondstoffen. Dat alle inwoners in het totale 

ROVA-gebied dezélfde boodschap krijgen, maakt de 

communicatie alleen maar krachtiger. Trouwens, niet alleen 

de communicatie-uitingen, maar ook de projecten en 

campagnes zijn zo gemaakt dat ze in meerdere gemeenten 

te gebruiken zijn. Hierbij vinden wij het heel waardevol dat 

de ervaringen en resultaten van de ene gemeente worden 

meegenomen naar andere gemeenten. Zo kan iedereen er 

zijn voordeel mee doen.”

“Bij het traject #Terugwinnaars is door ROVA goed vooruit 

gekeken. Dit traject brengt de vervuiling van het pmd en een 

juiste afvalscheiding onder de aandacht. Door data te 

verzamelen en door monitoring heeft ROVA samen met ons 

de juiste aanpak voor Woudenberg gevonden én uitgevoerd. 

De resultaten verbeterden aantoonbaar. Wij vinden het 

getuigen van vooruitkijken, maar ook van vakmanschap. Dit 

vakmanschap zien we door de hele organisatie. Vragen die wij 

als gemeente hebben, worden bijvoorbeeld direct opgepakt. 

En de communicatie vanuit ROVA naar onze inwoners is 

duidelijk en herkenbaar. De evaluatiecijfers in Woudenberg 

wat betreft de dienstverlening van ROVA zijn dan ook goed.”

GEMEENTEN OVER  ROVAGEMEENTEN OVER  ROVA

Mooi schoon
2014
Natuurlijk Schoon wordt Mooi Schoon. Tegenwoordig 
zijn 18 van de 23 gemeenten actief met Mooi Schoon.

VERVOLG: GEMEENTEN OVER ROVA » 

Partner in ROVA sinds: 1996
Naam wethouder: Nico Lansink Rotgerink

Partner in ROVA sinds: 2017
Naam wethouder: Pieter de Kruif
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“Vooroplopen, dat kenmerkt ROVA. Met innovatieve 

oplossingen zorgen ze ervoor dat we steeds meer afval 

efficiënt inzamelen en als grondstof hergebruiken. We 

werken sinds 1996 samen en bereikten al mooie dingen. Zo 

is op verschillende plekken in onze gemeente Diftar 

ingevoerd en kwam er de container voor pmd-afval. Deze 

container bleek zo’n succes dat andere ROVA-gemeenten ’m 

nu ook gebruiken. Andersom leren wij van concepten die bij 

hén zijn uitgerold. Het mooie is: door ROVA blijft iedereen 

leren. Ook inwoners. Zo zijn basisschoolleerlingen erg 

enthousiast over ROVA’s educatieprogramma, de 

Groentour.”

“ROVA is al jarenlang onze volwaardige partner als het gaat 

om afval. Inmiddels doen ze zoveel meer dan afvalstoffen 

verwijderen. Gevraagd en ongevraagd prikkelt ROVA ons om 

stappen te zetten van afval naar grondstof. En niet alleen bij 

deze transitie, maar ook in het beheer van de buitenruimte 

zien we ROVA nog altijd groeien. 

Wij waarderen het vakmanschap, de passie en de 

betrokkenheid van de medewerkers bij onze mooie stad. Zij 

zijn zichtbaar en aanspreekbaar in onze wijken en dragen op 

vele manieren bij aan het buitengeluk van onze inwoners.”

GEMEENTEN O VER  ROVAGEMEENTEN O VER  ROVA

Boekpresentatie ‘Mannen van de straat’ 
2014
Boekpresentatie ‘Mannen van de straat’ in de Zwolse boekhandel Waanders in de Broeren. 
In samenwerking met ROVA heeft Herman Aarts de geschiedenis van 150 jaar 
afvalinzameling beschreven.

Partner in ROVA sinds: 1996
BBR-taken door ROVA sinds: 2012 
Naam wethouder: Dorrit de Jong

Partner in ROVA sinds: 1996
Naam wethouder: Frank Niens
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Circulariteit 
ROGER BEUTING: “Circulariteit. Het meest gehoorde 
woord van het moment. Het mooie is: het woord 
ontstond pas later, maar de activiteiten had ROVA al.”
HANS GROENHUIS: “25 Jaar geleden was ‘circulariteit’ 
inderdaad geen bewust item. Het ging destijds 
evengoed om afval terugdringen als nu, maar vooral 
omdat de afvalstoffenheffingen hoog waren.” 
ROGER BEUTING: “Nu is de materialenschaarste de 
invalshoek.”

Klimaat
HANS GROENHUIS: “Of het nu gaat om circulariteit of 
het klimaat, ik heb het altijd belangrijk gevonden dat 
iedereen binnen ROVA het belang ervan inziet. 
Daarom heb ik in 2006 de film ‘An Inconvenient Truth’ 
gedraaid. Op het hoofdkantoor. De zaal zat vol! Diftar, 
omgekeerd inzamelen - de film deed begrijpen waar 
we het voor doen.”
ROGER BEUTING: “De klimaatdiscussie werpt een 
nieuw licht op ons beroep. Zoals de ‘vuilnisinzamelaar’ 
door de jaren heen grondstoffeninzamelaar werd, zo 
verwacht ik dat ‘de mannen in het groen’ 
specialistische hoveniers worden: wateroverlast 
beperken, hittestress voorkomen en biodiversiteit 
bevorderen.”
HANS GROENHUIS: “Dat doet ook iets met de 
aantrekkingskracht van ROVA op nieuwe collega’s. Dit 
levert een grotere diversiteit op qua opleidingsniveau 

“Dit werk doet ertoe”
Hans Groenhuis en Roger Beuting: respectievelijk 

de oprichter en de huidige directeur van ROVA. Zij 
blikken terug én kijken vooruit op basis van vier 

thema’s die centraal staan in de eerste 25 jaar van 
ROVA: circulariteit, klimaat, samenwerking en trots.

GEMEENTE  EN ROVA OM TAFEL 

Hans Groenhuis
Oprichter van ROVA, 

gepensioneerd
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Project 100-100-100
2015
100-100-100 houdt in dat 100 huishoudens, 100 dagen lang, 100 procent afvalloos leven. Het 
project is door ROVA bedacht en ontwikkeld om aandacht te vragen voor afvalscheiden en te 
onderzoeken hoe ver we kunnen komen met de huidige middelen. Hiermee brengt ROVA een 
grote beweging op gang; ook buiten ROVA-gemeenten wordt het op grote schaal gekopieerd.

22

OPRICHTER EN ALGEMEEN DIRECTEUR OM TAFEL
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en ervaring. Van vakmensen uit de uitvoering tot 
adviseurs met een academische graad.” 
ROGER BEUTING: “De Hogeschool van Amsterdam 
klopte ook bij ons aan. We gaan samen onderzoeken 
hoe we inwoners bewust kunnen maken van hun 
afvalscheidingsgedrag. Geweldig. Dat levert inzichten 
op voor heel Nederland.” 

Samenwerking
ROGER BEUTING: “We hebben bij ROVA een 
gezamenlijke drive om voorop te lopen. We zijn 
continu op zoek naar nieuwe oplossingen voor de 
buitenruimte en grondstoffeninzameling. Zou een 
ander ons voor zijn, dan weet ik zeker dat wij dat met 
zijn allen een blamage zouden vinden.” 
HANS GROENHUIS: “Samen. Bij dat woord denk ik ook 
aan ‘de kracht van samen’. Ik kan me nog herinneren 
dat een zuivelbedrijf geen nieuwe melkpakken wilde 
laten maken met de melding dat het pak na gebruik 
bij het pmd kon. Eerst moest de voorraad op die er 
lag. ‘De consument vraagt er niet om’, was hun 
argument. Toen zei ik: ‘ROVA vertegenwoordigt bijna 
een miljoen inwoners’. Dat opende de ogen.”
ROGER BEUTING: “De samenwerking met gemeenten 
is ook een belangrijke. Die relatie is superintens. 
Wethouders en ambtenaren hebben vertrouwen in 
onze kennis.”
HANS GROENHUIS: “Ambtenaren erkennen ook dat ze 
dankzij ROVA meer kunnen innoveren dan alleen.”

Roger Beuting

Algemeen directeur
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ROVA-oprichter en algemeen directeur 
Hans Groenhuis gaat met pensioen
2016
Twintig jaar lang was zijn visie de grote inspiratiebron voor ROVA.

“De klimaatdiscussie 
schijnt een nieuw licht op 

ons beroep” 
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Start Kompaan 
2017
ROVA start met Kompaan door mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt 
leerwerktrajecten aan te bieden. 

Trots 
ROGER BEUTING: “Het mooiste voorbeeld van trots 
is misschien wel afgelopen winter, toen er een 
enorm pak sneeuw viel. De mannen van het vegen 
en strooien waren met rode oortjes onvermoeibaar 
aan het werk. De wethouder appte zelfs hoe 
bijzonder het is dat de wegen begaanbaar blijven. 
Dit werk doet ertoe.”
HANS GROENHUIS: “Die erkenning is belangrijk. Ik 
kan me nog herinneren dat een inwoner zijn sleutel 
in een ondergrondse container liet vallen. Toen 
onze jongens die eruit visten, werd hen een 
bedankje aangeboden. ‘Nee, schrijf maar liever een 
ingezonden brief naar de krant’, zeiden de jongens. 
Kijk, dat is trots zijn op je werk.”
ROGER BEUTING: “De ontwikkelingen in onze 
branche gaan snel en dat vraagt ook wat van de 
kennis van onze mensen. Daarom hebben veel 
medewerkers zich verder kunnen ontwikkelen, met 
cursussen en opleidingen. Sommigen haalden hier 
zelfs hun eerste diploma. Dat ROVA dat kan geven 
aan mensen, maakt mij ook trots.” ■

“Sommigen haalden 
bij ROVA hun eerste 
diploma” 
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“Al toen ik in 1992 begon als chauffeur/belader 
bij Retham, de voorloper van ROVA, deed ik er 
andere werkzaamheden naast. Ik hou van variatie 
en uitdaging en ROVA biedt die kansen. Toen eind 
jaren negentig Diftar werd geïntroduceerd, wilde 
ik daar graag aan meewerken. Van vuilnisman 
werd ik eerste medewerker op de vrachtwagen 
en daarna medewerker bij de chipeerploeg. Daar 
ging ik de projectleider assisteren. Ik deed van 
alles: van de organisatie van inloopavonden en de 
communicatie met bewoners, tot de coördinatie van 
het programmeren van de chips en het aanpassen 
van de routes. 

Eind 2002 werd ik meewerkend voorman. Het 
projectenbureau was toen net opgericht. Inmiddels 
heb ik meerdere opleidingen gevolgd en ben ik senior 
projectleider. Ik ken de organisatie door en door. 
Daardoor kan ik goed de vertaalslag maken van beleid 
naar de consequentie ervan voor de inwoner. Ik lees 
dan ook graag mee met brieven aan inwoners. Is het 
duidelijk genoeg? 

Ik voel me hier als een vis in het water. Mijn werk 
raakt alle afdelingen. Sparren met collega’s om iets 
moois op te leveren, daar doe ik het voor.” ■

“ Sparren met collega’s om  
 iets moois op te leveren”

TROTS

Robin Tukker 

Senior projectleider 
projectenbureau 

Robin aan het werk als eerste medewerker op de vuilniswagen

GEMEENTEN OVER  ROVAGEMEENTEN OVER  ROVAGEMEENTEN O VER  ROVAGEMEENTEN O VER  ROVA

Start Kompaan CirkelWaarde gaat van start 
2018-2019
ROVA begint samen met collega-afvalorganisaties AVU en Circulus-
Berkel een alliantie voor het beter verwaarden van grondstoffen uit 
huishoudelijk afval, op weg naar een circulaire economie.
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“ROVA is een betrouwbare partner die ons goede service 

levert. Ze denken mee met iedere gemeente, in elke situatie. 

Doordat ze meerdere gemeenten bedienen, hebben ze 

uiteenlopende ervaringen. Deze gebruiken ze goed bij het 

bedenken van maatwerkoplossingen per gemeente. Een 

voorbeeldje wat Urk betreft: ROVA adviseert ons al jaren op 

het gebied van afval- en grondstoffenbeleid. Bij het opstellen 

van het grondstoffenbeleid 2020-2023 voor onze gemeente 

heeft ROVA ons advies gegeven op basis van hun ervaringen. 

Zo is een eerste stap gezet richting het verbeteren van de 

afvalscheiding.”

“ROVA krijgt van onze inwoners een positieve beoordeling, 

omdat de organisatie bij alle taken kwalitatief goed en 

schoon werk levert. En hun bekwaamheid zien we overigens 

ook op beleidsmatig gebied. Door de kennis en kunde die 

vanuit ROVA wordt ingebracht, kunnen wij strategisch en 

beleidsmatig betere besluiten nemen. Kwaliteit gaat hierbij 

voor ons altijd boven kwantiteit, en dat geldt voor ROVA 

eveneens. Wat wij ook prettig vinden: in geval van landelijke 

(beleids)ontwikkelingen zit ROVA dichtbij het vuur. Ideaal, 

want zo kunnen ze ons als partners tijdig en volledig 

informeren.”

GEMEENTEN OVER  ROVAGEMEENTEN OVER  ROVA

De eerste elektrische zijlader
2019
De eerste elektrische zijlader gaat vanaf oktober op pad. Het 
hele voertuig is elektrisch aangestuurd. Een combinatie van 
innovatie en duurzaamheid.

VERVOLG: GEMEENTEN OVER ROVA » 

Partner in ROVA sinds: 2004
BBR-taken door ROVA sinds: 2020
Naam wethouder: Bart Porskamp

Partner in ROVA sinds: 2001
Naam wethouder: Nathanaël Middelkoop
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“ROVA verrast ons telkens met slimme en creatieve acties 

voor onze inwoners. Acties waarmee we nog beter kunnen 

recyclen. Wat de transitie van afval naar grondstof betreft, 

staat ROVA open voor nieuwe ideeën. En daar blijft het niet 

bij; ROVA geeft hier ook een professionele invulling aan. We 

merken: in de complexe wereld van afvalinzameling en 

recycling weten zij precies de weg. Bij elke uitdaging staan de 

juiste mensen klaar én kijkt ROVA vooruit. Leuk voorbeeld: 

het omgekeerd inzamelen werd getest in onze gemeente. Nu 

is het landelijk bekend én succesvol.”

“ROVA verrast ons met hun uitgebreide informatie over 

nieuwe technieken. En met de (positieve) cijfers van onze 

eigen gemeente. Er zit enorm veel kennis bij ROVA. Regionaal 

gezien, maar ook wat betreft de grotere, landelijke dossiers. 

Erg fijn dat ook hierbij maatwerk mogelijk is, passend bij onze 

inwoners, bij een kleine gemeente. Ook vinden we het fijn dat 

ROVA vooruitkijkt. Zo zijn de gestelde ambities hoog, maar 

reëel, waarbij altijd oog is voor toekomstige ontwikkelingen. 

ROVA streeft naar innovatieve verwerkingsmethodes, zonder 

dat de kosten te hoog worden.”

GEMEENTEN O VER  ROVAGEMEENTEN O VER  ROVA

Sorteerinstallatie PreZero gaat van start in Zwolle 
2020
Het is na Suez in Rotterdam de tweede van Nederland. De installatie sorteert op jaarbasis zeventig miljoen kilo pmd, 
met een team van tachtig mensen. De nieuwe installatie, gevestigd direct naast het ROVA-hoofdkantoor, betekent 
het einde van driehonderd kilometer lange transporten naar sorteerlocaties in Duitsland. Een enorme milieuwinst. 
Deze installatie is een resultaat van de samenwerking tussen ROVA, Combinatie Oost, Midwaste en HVC.

Partner in ROVA sinds: 1996
Naam wethouder: Marcel Blind

Partner in ROVA sinds: 1996
Naam wethouder: Andre Schuurman
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#Terugwinnaars 
2020 
Met #Terugwinnaars zet ROVA in op de kwaliteit van grondstoffen #Terugwinnaars richt zich op 
de kwaliteit van de ingezamelde grondstoffen, zoals pmd en gft. Denk hierbij aan: algemene 
grondstoffencommunicatie, maatwerkacties en dialoog met inwoners en voorloopcontroles, 
toezicht en handhaving.

“Met de Spijkstaal, zo’n klein elektrisch wagentje, begon ik in 1984 
als straatveger in Amersfoort. Een perfecte baan voor mij: veel 
contact met bewoners en collega’s, heel gezellig. Later reed ik met 
twee collega’s op de vuilniswagen. Emmers, containers en zakken 
leeggooien. En alles met het handje hè. Soms mochten kinderen 
een stukje met me meerijden. Vonden ze fantastisch. Een moeder 
schreef ooit nog een boekje over me: ‘Mijn vriend de vuilnisman’.

Toen Amersfoort zich in 1996 aansloot bij ROVA, vroeg de baas 
of ik op het milieubrengstation (MBS) wilde werken. ‘Echt iets 
voor jou.’ Nou, dat had hij goed gezien. Het ging er toen wel heel 
anders aan toe dan nu. Iedereen gooide alles op één grote hoop. 
Nu is er voor elk materiaal een aparte container. Samen met mijn 
collega’s sta ik bezoekers bij die hun afval wegbrengen. Ik zie het 
meteen aan iemand als er iets aan de hand is. Een ‘big smile’ en 
een praatje doen dan wonderen. Chagrijnig ben ik nooit. Maar ja, 
er is dan ook geen mooier vak dan dit.” ■

“  Een ‘big smile’ en een 
praatje doen wonderen”

TROTS

Boek “Mijn vriend de vuilnisman” 

Piet Gerrits 

Medewerker acceptatie 
overslag regio Eemland 
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Opening vernieuwd 
milieubrengstation Amersfoort2020 

Met #Terugwinnaars zet ROVA in op de kwaliteit van grondstoffen #Terugwinnaars richt zich op 
de kwaliteit van de ingezamelde grondstoffen, zoals pmd en gft. Denk hierbij aan: algemene 
grondstoffencommunicatie, maatwerkacties en dialoog met inwoners en voorloopcontroles, 
toezicht en handhaving.

2020 
ROVA en gemeente Amersfoort openen het nieuwe milieubrengstation in Amersfoort. 

MIJLPAAL UITGELICHT

Jong geleerd is 
oud gedaan
Inwoners stimuleren om afval te scheiden is één ding, zorgen dat 
afvalscheiding generatie op generatie gemeengoed wordt, is een tweede. 
Daarom introduceerde ROVA in 2010 een manier om inwoners al in hun 
eerste levensjaren bewust te maken van milieu, afval en grondstoffen: de 
Groentour. Het is een gratis excursie, speciaal voor basisschoolklassen. 
De excursie met een echte afvalscheidingsles, laat groepen 6, 7 en 8 zien 
wat gebeurt met de gescheiden grondstoffenstromen. En wat kan 
worden gemaakt van gerecycled materiaal. 

Petra Streng

Petra Streng, van 2011 tot 2014 voorlichter bij de Groentour
“’Oh kijk eens, er ligt een gaaf skateboard tussen!’ Zulke reacties geven 

kinderen op het milieubrengstation tijdens de Groentour regelmatig. 

Tijdens de voorlichting hebben ze namelijk geleerd dat voorwerpen die 

je niet meer gebruikt, naar een ander kunnen, of naar de kringloop. 

Ook voor recycling is aandacht tijdens de excursie. Er is altijd wel een 

leerling bij die een fleecetrui aan heeft, of een sportshirt. Dan vertel je 

als voorlichter dat zo’n trui of shirt kan worden gemaakt van petflessen. 

En dat het dus belangrijk is om pmd te scheiden van het restafval.

‘Als papa vanavond een melkpak bij het oud papier gooit, wat doe je 

dan?’, vroeg ik altijd aan het eind. Het antwoord was dan steevast: 

‘Dan zeg ik dat dat niet mag; het hoort bij het pmd’.”

Mijlpaal 2010:

Invoering

de Groentour

“ Melkpak bij het oud 
papier? Dat mag niet!”

De groep wordt van school opgehaald met de Groenbus op groengas. Bij ROVA krijgen ze een 
inspirerende les over afval scheiden, ze spelen het ‘Afvalscheidingsspel’ waarmee ze leren 
welke materialen bij welke grondstoffenstroom horen en ze krijgen een rondleiding over het 
terrein. Daar zien de leerlingen met eigen ogen hoe groot de berg pmd is, hoeveel glas per dag 
binnenkomt en hoe het milieubrengstation werkt. ■
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“Wij hebben ROVA leren kennen als een degelijke, nuchtere 

en zeker ook innovatieve partner. We willen en moeten 

zoveel mogelijk ‘van afval naar grondstof’ en ROVA helpt 

onze gemeente bij deze overgang. Door middel van een 

uitgekiende inzamelstructuur, bijvoorbeeld. Deels met 

ondergrondse containers, waardoor inwoners worden 

gestimuleerd om hun afvalstromen gescheiden aan te 

bieden. Dit maakt het afval een stuk geschikter als grondstof. 

We hopen dat ROVA nog heel lang met ons meegroeit. Als 

onze partner, die vooroploopt als afvalinzamelaar en 

tegelijkertijd voelt en acteert als deel van onszelf.”

Partner in ROVA sinds: 1996
BBR-taken door ROVA sinds: 2018
Naam wethouder: Harrie Rietman
Naam wethouder beheer buitenruimte: 
Maarten Slingerland

“ROVA verrast ons nog steeds met de doorontwikkeling van 

hun visie op afvalinzameling. En ook met de continue 

uitbreiding van hun juridische en beleidsmatige kennis. Dit 

maakt het voor ons mogelijk om de juiste bestuurlijke 

besluiten te nemen. Hier komt bij dat we geconfronteerd 

worden met een groeiende vervuiling van de verschillende 

deelstromen, een landelijke trend. Wij willen de vervuiling in 

het gft, pmd, oud papier en textiel terugdringen. ROVA helpt 

ons hierbij, bijvoorbeeld met het project #Terugwinnaars, 

een grondstoffenspeurtocht, diverse spuitsjablonen, 

billboards, sociale media en de Groentour voor 

schoolklassen.”

GEMEENTEN OVER  ROVAGEMEENTEN OVER  ROVA

Roger Beuting neemt het roer over 
2020
Roger Beuting neemt in september het roer over van 
Victor van Dijk, als algemeen directeur van ROVA.

VERVOLG: GEMEENTEN OVER ROVA » 

Partner in ROVA sinds: 2016
Naam wethouder: Erik Volmerink
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Zonnepark Bovenveld 
2020
Zonnepark Bovenveld wordt in november in gebruik genomen. Het zonnepark op 
stortplaats Bovenveld in Hardenberg levert circa 6 MW elektriciteit op, genoeg voor 
circa 1.600 huishoudens.
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1996 
Avereest, Brederwiede, Dalfsen, Genemuiden, Gramsbergen, Hardenberg, 

Hasselt, Hattem, Heerde, Heino, Kampen, Nieuwleusen, Ommen, Raalte, 

Staphorst, Steenwijk, Wijhe, IJsselham, IJsselmuiden, Zwartsluis, Zwolle

1997 
Amersfoort

2007 
Dinxperlo, Groenlo

2009 
Winterswijk

2012
Zwolle 

2013
Westerveld 

2015 
Bunschoten

2016 
Dinkelland, Tubbergen

2017 
Woudenberg

2020
Oost Gelre

2021 
Westerveld

2018 
Zwartewaterland

2011 
Winterswijk

2001 
Olst en Urk

2003 
Twenterand

2004
Aalten, Lichtenvoorde

BBR

BBRBBR

BBRBBRBBR

*  Voor een deel betreft dit de gemeentenamen van vóór de gemeentelijke herindelingen  
in 2001 en 2007.

ROVA heeft zich in de afgelopen 25 jaar ontwikkeld tot een professionele uitvoerings- en kennispartner van 

de gemeenten op het gebied afval en grondstoffen en het beheer van de buitenruimte. Deze stappen had 

ROVA niet kunnen zetten zonder het vertrouwen en de goede samenwerking met de gemeenten. In die 

samenwerking maken ROVA en de gemeenten gebruik van elkaars kwaliteiten om tot een zo goed mogelijk 

eindresultaat te komen. En zo samen te zorgen voor een mooie en schone leefomgeving. ■

mei 2021 - mei 2022

Jubileumjaarprogramma ROVA 25 jaar

 Jubileum-uitgave Rovisie

Relatie-event in Theater de Spiegel in Zwolle voor ROVA-gemeenten 

rondom het thema inwoners en gedragsbeïnvloeding

Open Dag voor inwoners 

op locaties Amersfoort, 

Winterswijk en Zwolle

ROVA bestaat 
25 jaar

18 september 2021

29 september 2021

14 mei 2022

29 mei 2021



ROVA werkt als 
maatschappelijke 
onderneming samen met 
inwoners en gemeenten 
aan een mooie en 
schone omgeving, nu en 
in de toekomst.

WWW.ROVA.NL

1996

2021


