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Onderwerp Visie notitie afvalbe he e r
De raad van de gemeente Emme n in vergadering bije e n op donderdag 31 januari 2013,
Aan de orde zijnde het raadsvoorstel RAI 2.0112

Constaterende dat:
»

He t in raadsvoorstel RAI2.0112 voorgestelde ge e n recht doe t aan de discussie in
de Raadscommissie BME van donderdag 17 januari 2013;
« Voor de toekomst van Area meerdere scenario's mogelijk zijn;
e In de voorliggende visie notitie niet of summier wordt inge gaan op andere
scenario's dan samenwerking of schaalvergroting me t andere inzame lbe drijve n;
» He t van be lang is zo spoedig moge lijk, als dan niet in samenwerking me t anderen,
over te gaan tot de openbare aanbe ste ding van de verwerking van het restafval
voor de periode na het huidige contract me t Attero
« De inzamelkosten op dit moment maximaal 20X van de afvalstoffenheffing voor
een meerpersoonshuishouden be drage n

Overwegende dat:
o De evaluatie ove r de periode 2006-2010 voldoende aanknopingspunte n bie dt voor
verdere optimalisatie van de bedrijfsvoering
o De e lname aan een afvalverwerkingsinstallatie, direct of indirect, niet als opportuun
wordt e rvare n
e Are a als een waardevol instrume nt wordt ge zie n voor de gemeente;
» Ee n bre de re ve rke nning van samenwerkingsmogelijkheden van belang is voor een
zorgvuldige afweging van toekomstscenario's van Area;
» De ze samenwerking ook in andere vormen kan dan louter met inzamelbedrijven

Besluit,
gelet op de aanbevelingen van het evaluatierapport Area 2006-2010 en gezien het
voorliggende visiedocument afvalbeheer, het in RAI 2.0112 voorgestelde besluit te
vervangen door onderstaande besluiten:
1.

Het restafval van de gemeente Emmen voor de periode na medio 2016 zo spoedig
mogelijk aan te besteden in Area-verband; daarbij de mogelijkheden te verkennen
om deze aanbesteding in breder Drents verband uit te voeren;

2.

In het kader van verbetering van het functioneren en presteren van Area:
a.
optimalisatiemogelijkheden van de huidige bedrijfsvoering van Area nader
te verkennen en uit te voeren;
b.
verdergaande optimalisatiemogelijkheden door middel van samenwerking
met andere gemeenten en/of andere organisaties te verkennen met in acht
name van de volgende randvoorwaarden:
o
»

behoud van overheidsgedomineerde uitvoering van de afvalinzameling;
handhaving van de uitvoering van de werkzaamheden conform de huidige
dienstverleningsovereenkomsten met AREA;
» eenvoud en gelijkwaardigheid tussen de samenwerkingspartners als basis voor
eventuele nieuwe samenwerkingsconstructie, waarbij de AREA- gemeenten
zeggenschap houden over de inrichting en uitvoering van het afvalbeheer in de
eigen gemeenten;
» samenwerking die voor de gemeenten aantoonbare voordelen (in kwaliteit
dienstverlening, verbetering van de continuïteit, efficiency en/of kostenreductie)
oplevert ten opzichte van het stand-alone continueren van AREA
o behoud van regionale werkgelegenheid
3.

De raad over de uitkomsten van deze verkenningen uiterlijk in het vierde kwartaal
van 2013 te informeren

en gaat over tot de orde van de dag.
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