JVREA
Aan: de stuurgroep Visie Notitie Afvalbeheer AREA Gemeenten

Bijlage 3

Van: directie AREA Reiniging NV, mevr. drs. A.F. Groenewold
Betreft: advies op het voorliggende concept rapport: Visie notitie afvalbeheer, d.d.14 september
2012
Datum: 25 september 2012
Commentaar naar aanleiding zienswijze in rode tekst.

Inleiding:
De directie van AREA Reiniging NV heeft goede notie genomen van het conceptrapport Visie Notitie
Afvalbeheer en heeft dit rapport besproken met de OR d.d. 24 september en met de RVC van AREA
Reiniging NV d.d. 25 september.
Directie, MT en RVC van AREA zijn gekomen tot een gezamenlijk gedragen advies op de
voorliggende notitie. De OR heeft in deze fase nog geen advies uitgebracht inzake fusie en/of
samenwerking, maar is door de bestuurder in kennis gesteld.
Graag delen wij onze inzichten en aanbevelingen met u, waarmee wij de wens uitspreken te komen
tot een breed gedragen rapport dat in een latere fase de colleges, directie, RVC, OR en AVA van
AREA Reiniging NV en de raden van uw gemeenten mag bereiken.

Toekomst bestendige organisatie:
Het rapport verschaft duidelijkheid op een aantal strategische keuzen en processtappen waarmee
aandeelhouders, opdrachtgevers, RVC en directie richting kunnen geven aan een aantal
vervolgstappen die bijdragen aan kostenverlagingen voor burgers en gemeenten en in lijn met onze
wens vorm en inhoud kan geven aan een groeistrategie die het ontwikkelen van een grotere
integrale afvalorganisatie tot de mogelijkheden laat behoren. De directie heeft deze optie sinds 2008
voorgelegd aan haar aandeelhouders en het verheugt directie en RVC dat nu politiek draagvlak
aanwezig is om in 2013 concrete stappen te kunnen zetten om te komen tot een
toekomstbestendige organisatie.
Tevens stellen aandeelhouders en opdrachtgevers AREA Reiniging NV in staat tot groei, waardoor de
werkgelegenheid van de huidige medewerkers en de verankering van de overheidsgedomineerde
inzameling in de samenleving in Z-0 Drenthe naar de toekomst beter geborgd is.
Ook zijn wij ingenomen met de zienswijze dat naar de toekomst toe gekozen wordt voor
overheidsgedomineerde inzameling en het reinigen van wegen en dat AREA zich als organisatie kan
verstevigen door in deze (verregaande) samenwerking te zoeken met een andere
overheidsgedomineerde partner.
Vanuit de Colleges van B&W wordt AREA verzocht de selectieprocedure voor de mogelijke
samenwerkingspartners uit te voeren. De uiteindelijke keuze zal door de AVA van AREA moeten
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worden gemaakt. De directie van AREA zal op een nader te bepalen moment, in aansluiting op de
bestaande governance, het proces opstarten om tot een waardevrije partnerselect keuze te komen.
RVC en bestuurder van AREA Reiniging NV constateren dat het governance beginsel voor
besluitvorming middels de procesgang zoals beschreven op pagina 15 aansluit bij de statuten van
AREA Reiniging NV, waarbij het besluit tot samenwerking van AREA met ofwel Omrin danwel Rova
dient te worden genomen door het bestuur van AREA, welk besluit aan voorafgaande goedkeuring
van de RVC en AVA is onderworpen. (Bijlage 4 en 5, governance memo door Everheds Faasen;
Michel Chatelin, 25/9/2012)
Opm:
om voorgaande te onderstrepen is bij de procesinrichting een expliciete verwijzing naar de
governance van AREA opgenomen.
Bestuurder, MT en RVC onderschrijven dat door het verkrijgen van een grotere schaal een kosten-,
efficiency- en kwaliteitsslag gemaakt kan worden op o.a. de navolgende deelgebieden:
inzamellogistiek, afvalbeheerbeleid (expertise/voorlichting en preventie) alsmede inkoopvoordelen
en indirecte en directe kosten van de huidige onderneming.
Aanbevelingen:
Aanbeveling 1. Vervolg Attero:
De Colleges in Drenthe hebben zich nog niet uitgesproken over wel of niet deelnemen als
letteraandeelhouder in Attero. Ook is het onafhankelijke onderzoek, welke wordt verricht door de
Adviesgroep Rebel Rotterdam inzake Attero nog onderhanden en heeft dit advies m.b.t. het
verdienmodel en juridische en financiële risico's m.b.t. deelneming in Attero de gemeenten nog niet
bereikt.
Wij adviseren de stuurgroep dit proces volgordelijk te doorlopen en de uitkomsten van
besluitvorming af te wachten, alvorens de in het rapport vermelde Stivam conclusies als leidend in
de visienotitie afvalbeheer op te nemen.(pg.6)
Opm.:
Intussen is het Rebel-rapport beschikbaar en in het visiedocument wordt nu bondig ingegaan op
de constateringen m.b.t. de risico's van het Attero voorstel. Het visiedocument volgt de lijn op basis
van de heersende opvatting dat er geen wettelijke verplichting dan wel een principiële noodzaak is
om als gemeenten deel te nemen in een afvalverwerkingsbedrijf, mede gezien de risico's die hieraan
verbonden zijn. De uitkomsten van het Rebelonderzoek geven geen aanleiding wijziging in deze
opvatting aan te brengen.
1.2. Tevens is tariefstelling Attero zoals opgenomen in het rapport niet correct. Over de genoemde
tarieven wordt geen 1096 opslag door Attero doorberekend. In de bijlagen hebben wij de tarieven
van Attero voor u opgenomen. Deze tarieven zijn op 25/9/2012 geverifieerd bij de directie van
Attero. (bijlage 3).
Opm:
de passage over de opslag is geschrapt. De essentie is namelijk dat tariefsverlaging op dit moment
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