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Uitnodiging gezamenlijke informatiebijeenkomst evaluatie Area en ontwerpvisie afvalbeheer

Geachte leden van de raad,
Hierbij nodigen wij u uit voor de gezamenlijke informatieavond voor gemeenteraden van Hoogeveen,
Coevorden en Emmen op 19 december a.s. (19.30-21.00 uur) over de evaluatie Area en de ontwerpvisie op
gemeentelijke zorgtaak afvalbeheer. Plaats van handeling is de raadszaal van het gemeentehuis van Emmen
(Vreding 5).
Doel van de gezamenlijke bijeenkomst is u op integrale wijze te informeren over beide documenten en
strategische keuzes die u daarbij worden voorgelegd. Het adviesbureau K+V, die beide documenten onder
begeleiding van de respectievelijke stuurgroepen heeft opgesteld, zal een presentatie verzorgen waarin het
proces van de totstandkoming en de inhoud van de stukken nader toegelicht worden. Voorts zijn ook de
verantwoordelijke portefeuillehouders aanwezig om met u van gedachten te wisselen over de betreffende
thema's. Wellicht ten overvloede melden wij u dat dit een informatieve bijeenkomst betreft, de daadwerkelijke
raadsbehandeling van de ontwerpvisie zal op een later moment (naar verwachting in januari) geagendeerd
worden.
Evaluatie Area en ontwerpvisie

afvalbeheer

Het evaluatierapport is u reeds (10 mei 2012, briefkenmerk 12.318110) ter kennisgeving aangeboden. In dit
rapport wordt op hoofdlijnen vooruitgekeken en een toekomstbeeld rond Area geschetst. In de
aanbiedingsbrief van het evaluatierapport is aangegeven dat nadere besluitvorming over de toekomst van Area
vanuit een breder/strategisch perspectief zou moeten geschieden, namelijk vanuit een gemeentelijke visie op
de rol en positie die gemeenten wensen in te nemen in het geheel van de afvalketen. Hiertoe is de stuurgroep
van gemeentesecretarissen de opdracht verleend een ontwerpvisie op te stellen. De ontwerpvisie is op 30
oktober door ons college vastgesteld en wordt u ter instemming voorgelegd. In de ontwerpvisie wordt een
standpunt ingenomen ten aanzien van de zorgtaak van gemeente met betrekking tot de inzameling en
verwerking van het huishoudelijk afval. De ontwerpvisie onderstreept het belang van een
overheidsgedomineerde organisatie ten behoeve van de afvalinzameling en het belang van schaalvergroting in
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geval van Area Reiniging. Voorts stelt de ontwerpvisie dat restafvalverwerking niet behoort tot de zorgtaak van
de gemeente.
Actualiteit vì'aagstuk

afvalverwerking

Het thema van afvalverwerking heeft actualiteit verkregen aangezien de aandeelhouderscommissie van de
restafvalverwerker Attero hun klantgemeenten heeft gevraagd vóór 1 november 2012 een principebesluit te
nemen over al dan geen participatie in hun afvalbedrijf. Gelet op het standpunt in de vastgestelde ontwerpvisie
ten aanzien van afvalwerking hebben wij Attero en haar aandeelhouderscommissie bericht niet te opteren voor
het voorgestelde participatiemodel. Hierbij is het voorbehoud gemaakt dat de discussie over het standpunt
inzake afvalverwerking nog met de raad gevoerd moet worden. Op 2 november jl. ontvingen wij echter van de
directie van Attero het bericht dat men heeft besloten alsnog af te zien van omvorming van het bedrijf tot een
publiek dienstverlener. Dit vanwege het feit dat onvoldoende gemeenten bereid bleken om als aandeelhouder
in de nieuwe bedrijfsvorm te participeren.
Overigens wijzen wij er op, zoals reeds gemeld in het bovenaangehaald schrijven van 10 mei jl., dat het
Evaluatierapport Area feitelijk uit twee delen bestaat. Voor het vertrouwelijk deel, met daarin strategische en
financiële bedrijfsgevoelige informatie, geldt een geheimhoudingsplicht. Het vertrouwelijke deel ligt ter inzage
bij de Griffie.
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
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