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Principebesluit vervolg PDA-model

Geachte heer Vincent,

, -

In navolging van ons schrijven van 27 juni jl. inzake het principebesluit over deelname in het Publiek
Dienstverlenersmodel Attero (PDA-model), berichten wij u het volgende.
Sinds bovengenoemd schrijven hebben wij ons een scherper beeld kunnen vormen van het (risico)profiel van
het PDA-model. De door u verstrekte notities (presentatie van Attero op 10 september jl. met daarin
opgenomen de beantwoording van heersende vragen) en het eindrapport van de RebelGroup inzake de
levensvatbaarheid van Attero hebben daar zeker aan bijgedragen.
Wij hebben het verzoek tot het nemen van een principebesluit tevens benaderd vanuit een bredere visie op de
gemeentelijke roľen positie in de afvalketēn. Zoals wij in eerdér stadium hebben aangegeven is thans door de
gemeenten Coevorden, Emmen en Hoogeveen een strategische beleidsvisie afvalbeheer in voorbereiding. Deze
visie is in ontwerp gereed en zal binnenkort aan de gemeenteraden ter besluitvorming kunnen worden
aangeboden.
Alle ontwikkelingen en relevante aspecten in aanmerking nemend is in deze ontwerp-notitie verwoord dat
participatie in afvalverwerking niet tot de taak van de gemeente behoort. Het meer voldragen perspectief van
het PDA-model dat in de afgelopen maanden (door middel van uw notitie en het eindrapport van de
RebelGroup) is ontstaan, geeft ons geen aanleiding om af te wijken van dit standpunt. Verdere verkenning van
het PDA-traject achten wij om deze reden dan ook op dit moment niet opportuun.

Gemeente Emmen,
31 oktober 2012, blad 2

Wel vestigen wij de aandacht erop datfinalebesluitvorming in de gemeenteraad nog moet plaatsvinden. Dat
zal medio januari 2013 aan de orde zijn. Wij moeten derhalve een voorbehoud maken ten opzichten van de
uitkomsten van die besluitvorming.
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
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