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Wat zijn jullie voornaamste uitdagingen en 
ambities? 
Integratie van de werelden van het afval en de open-
bare ruimte, bezien vanuit het perspectief van onze 
belangrijkste klanten, te weten de bewoners van onze 
regio. Als een bewoner naar buiten kijkt, dan moet 
het totale beeld kloppen. Van de stoeptegel die recht 
wordt gelegd tot de afvalcontainer die geleegd wordt. 
Die bewoners denken niet in die twee gescheiden 
werelden. Binnen de wereld van het afvalbeheer heb-
ben we regionaal de VANG-doelstellingen (Van Afval 
Naar Grondstof, red.) van 2020 al gehaald en maken 
we ons op voor de volgende stappen naar verdere 

minimalisatie van het restafval. Als we echt naar 
een circulaire economie willen, dan liggen daar 
nog behoorlijke uitdagingen voor alle partijen in 
de keten. De producent moet producten gaan 
maken die recyclebaar zijn, de consument (ook 
de gemeenten) gaan zorgen voor vraag naar die 
producten en de afvalsector moet een een ho-
gere kwaliteit grondstof gaan leveren. Alleen in 
die samenwerking krijgen we de economische 
cirkel echt circulair.

Wat is het verschil tussen fris en schoon?
Het woordje ‘fris’ zegt meer dan alleen dat iets 
‘schoon’ is. ‘Fris’ staat voor jong en vernieuwend, voor 
nieuwe verbindingen met partijen met wie we niet 
gewend zijn samen te werken. Zo breed als het begrip 
‘fris’ is, zo veelzijdig is onze dienstverlening. Samen 
met de bewoners maken we meer van de ruimte 
waarin we leven. Op een slimme manier, die goed is 
voor mens, milieu en economie.

Hoe ziet de samenwerking en communicatie 
met andere partijen eruit?
Wij werken heel nauw samen met onze gemeenten, 
van wethouder tot uitvoerders. Zo houden wij in al 
onze afdelingen gevoel met wat er speelt. Wat zijn de 
wensen van de gemeenteraden, wat is voor hen be-
langrijk? Maar ook: hoe gaat dat in de praktijk; loopt 
alles zoals we het hebben uitgedacht? 

 Samenwerken met bewoners bij 
'van gevel tot gevel'.

Dar, actief op het gebied van afvalbeheer en 

beheer van de openbare ruimte, vindt dat deze 

twee zaken integraler moeten worden benaderd. 

Ze hebben het liever over ‘fris’ dan over ‘schoon’. 

Directeur Bart de Bruin licht toe waarom.

Van ‘schoon’ 
naar ‘fris’

De kijk van Dar op afvalbeheer openbare ruimte

 Bart de Bruin: ‘Als 
een inwoner naar buiten 
kijkt, dan moet het totale 
beeld kloppen.’
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