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Geachte heer Pruim,
In reactie op uw brief aan de colleges van de gemeenten Coevorden, Hoogeveen en Emmen inzake de
ontwerpvisie Afvalbeheer, berichten wij u ook namens de colleges van voornoemde gemeenten, het
volgende.
In uw brief spreekt u uw zorgen uit over de zorgvuldigheid van het doorlopen proces. Daarnaast bent u
van oordeel dat de in het visiedocument getrokken conclusie -dat samenwerking/fusie met een andere
overheidsgedomineerde partner noodzakelijk is- zonder gedegen analyse heeft plaatsgevonden.
Het proces met betrekking tot de totstandkoming van de afvalbeheervisie is met grote zorgvuldigheid
ingericht en uitgevoerd. Area is in de gelegenheid gesteld een zienswijze te geven op de concept-visie.
Op 27 september heeft de directie van Area hiervan gebruik gemaakt met het geven van een uitgebreide
schriftelijke reactie die door de directeur op die datum tegenover de stuurgroep tevens mondeling werd
toegelicht. Met de gegeven zienswijze, waarin directie en haar Raad van Commissarissen NV Area
Reiniging (RvC) aangeven naar samenwerking middels fusie te streven, is bij de opstelling van de
eindversie van de ontwerpvisie waar mogelijk rekening gehouden.
Uit de ontvangen zienswijze blijkt dat de directie de conceptvisie op 24 september j l . met uw
ondernemingsraad heeft besproken. Bovendien is bij de zienswijze een reactie van uw ondernemingsraad
gevoegd waarin u kenbaar maakt dat een advies bestemd voor politieke besluitvorming niet binnen uw
rol past. Om die reden heeft uw ondernemingsraad geen advies met betrekking tot de afvalbeheervisie
uitgebracht. Zoals u terecht opmerkt in uw reactie met betrekking tot de zienswijze, is uw formele
adviesbevoegdheid richting de directie Area in een later stadium aan de orde bij besluitvorming over de
partnerkeuze.
Uiteraard is ook voor ons een aandachtspunt dat in de besluitvorming ook de belangen van het personeel
zorgvuldig worden meegewogen en geborgd.
Wij signaleren dat het maken van gemeentelijk beleid ook in de vorm van de voorliggende ontwerpvisie,
en het innemen van politiek/bestuurlijke standpunten daarover, is voorbehouden aan de
gemeentebesturen. Wij zijn van mening dat het tot nu toe gevolgde proces zorgvuldig is geweest.

Area is naar ons oordeel in voldoende mate bij de voorbereidingen betrokken geweest. Hetzelfde geldt
voor de totstandkoming van het evaluatierapport dat mede de basis vormt voor de ontwerpvisie
afvalbeheer. Wij zijn in afwachting van nadere besluitvorming door de gemeenteraden over vaststelling
van de strategische beleidsvisie. Daarin worden tegelijkertijd enkele randvoorwaarden geformuleerd voor
het nog nader te verrichten onderzoek bij de samenwerkings- c.q. fusiemogelijkheden.
Wij hebben vastgesteld dat ook uw Ondernemingsraad vanuit de wettelijke adviestaak nadrukkelijk in het
besluitvormingstraject van de Raad van Commissarissen en de Aandeelhouders zal worden betrokken.
Wij zijn van mening dat gezien de thans voorliggende rapportages het aanhouden van besluitvorming
niet opportuun is. Er is voorzien in nader onderzoek en rapportage bij de uitwerking van voorliggende
strategische visie.
Wij nemen uw brief dan ook voor kennisgeving aan. Volledigheidshalve informeren wij u over het
vervolgproces inzake de besluitvorming over de ontwerpvisie:
in januari/februari vindt besluitvorming plaats in de afzonderlijke gemeenteraden;
bij instemming van de gemeenteraden wordt door de colleges opdracht aan Area verstrekt om het
beoogde partnerselectonderzoek uit te voeren;
Area doet aan de colleges, met tussenkomst van de Algemene vergadering van Aandeelhouders een
voorstel tot samenwerking.
In de fase van uitwerking en afweging van de uitgevoerde partnerselect is een specifieke adviesrol voor
uw ondernemingsraad weggelegd.
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Afschrift van deze brief hebben wij gezonden aan de raden van de gemeenten Coevorden, Hoogeveen en
Emmen,
Hoogachtend,
het college van burgemeester en
wet ho u d epsiŹãn) Coğvo rd e n,
De seçpétaris
Z
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