De Gemeenteraad van Albrandswaard

Uw brief van:

Ons kenmerk:

138403

Uw kenmerk:

Contact:

N. Versteeg

Bijlage(n): 2

Doorkiesnummer:

010 506 17 11

E-mailadres:

n.versteeg@bar-organisatie.nl

Datum:

7 januari 2020

Betreft: aanbesteding door NV BAR Afvalbeheer

Geachte raadsleden,
INLEIDING
Het college informeert u graag over de actuele stand van zaken rondom de aanbesteding van het
huishoudelijk afval. Deze informatiebrief volgt op de raadsinformatiebrieven van 4 september 2019 en
1 oktober 2019 die wij over de aanbesteding aan u hebben voorgelegd. Ter informatie zijn deze
alsnog voor u bijgevoegd.
KERNBOODSCHAP

Op 15 november 2019 heeft de Afvalverwerking Rijnmond (AVR) de gemeenten Barendrecht,
Albrandswaard, Ridderkerk, de NV BAR-Afvalbeheer, lrado en Afvalsturing Friesland NV gedagvaard
in een kort geding. Het kort geding zal plaatsvinden op 14 januari 2020. Dit naar aanleiding van de
recente quasi-inbesteding van de verwerking van het huishoudelijk afval.
TOELICHTING
Eind 2018 heeft de NV BAR Afvalbeheer een marktconsultatie uitgeschreven. Doel was om te
verkennen welke mogelijkheden de drie zelfstandige gemeenten hebben om per 1 januari 2020 het
huishoudelijk restafval te (laten) verwerken. Uit deze marktconsultatie kwam naar voren dat een
aanbesteding niet de enige mogelijkheid was om de opdracht tot verwerking van huishoudelijk afval te
vergeven. Een uitsluitend recht of quasi-in besteding bleek ook mogelijk. De NV BAR Afvalbeheer ging
hierbij uit van de best mogelijke totaaloplossing. Het ging namelijk niet om uitsluitend de meest
goedkope of de meest duurzame afvalverwerking, het ging om beide.
De meest efficiënte en duurzame oplossing is gevonden in de volgende samenwerking op basis van
quasi-inbesteding, uitgaande van de huidige situatie waarin de gemeenten het (laten) inzamelen en
verwerken van hun huishoudelijk afval hebben opgedragen aan NV BAR Afvalbeheer:



NV BAR Afvalbeheer draagt de verwerking en nascheiding van het huishoudelijke afval van
de gemeenten op aan IRADO, die op haar beurt het betreffende afval door Afvalsturing
Friesland N.V. laat be- en verwerken.
Hiertoe wordt NV BAR Afvalbeheer aandeelhouder van IRADO.
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Het afval kan vervolgens verwerkt worden bij Afvalsturing Friesland N.V., waarmee IRADO
een gunstig verwerkingscontract heeft en waar IRADO aandeelhouder van is.

AVR
De reden van de dagvaarding door AVR is dat zij vindt dat de quasi-inbesteding zoals hierboven
beschreven niet rechtmatig is. Zij is van mening dat de NV BAR Afvalbeheer Europees had moeten
aanbesteden.
Aterro
Ook afvalverwerkingsbedrijf Attero is het niet eens met deze werkwijze. Zij heeft u in een brief,
gedateerd 15 oktober 2019 met kenmerk U.19.00656, verzocht om de quasi-inbesteding van het
huishoudelijk afval bij IRADO te stoppen en de verwerking via een Europese aanbesteding in de markt
te zetten. Daarbij is Attero er in de brief van 15 oktober van uitgegaan dat de gemeente
aandeelhouder zou worden van IRADO. Dit is niet het geval. De NV BAR Afvalbeheer wordt
aandeelhouder bij lrado. Hiermee is de opdracht tot verwerking van het huishoudelijk afval via quasiinbesteding vergeven en hieraan zal uitvoering worden gegeven. De NV BAR Afvalbeheer ziet geen
reden om over te stappen naar een Europese aanbestedingsprocedure. Dit hebben zij Attero per brief
van 12 november 2019 laten weten. Inmiddels heeft Attero de gemeenten Ridderkerk, Albrandswaard
en Barendrecht een WOB-verzoek gestuurd waarin ze helderheid willen krijgen over het proces.
CONSEQUENTIES
De NV BAR Afvalbeheer heeft vooraf de wijze van aanbesteding uitgebreid laten toetsen door
advocaten. Hierbij is het advies gegeven dat volgens het aanbestedingsrecht de wijze van handelen
door de NV BAR Afvalbeheer juridisch correct is. Om deze reden ziet de NV geen aanleiding de
aanbesteding terug te trekken en alsnog Europees aan te gaan besteden.
VERVOLG
Op 14 januari vindt het kort geding plaats. Zo snel mogelijk hierna zullen we u informeren over de
uitkomst ervan.
Bijlagen:

-

Raadsinformatiebrief inzake verwerking huishoudelijk afval door NV BAR afvalbeheer met
Irado bij Omrin
Raadsinformatiebrief inzake vragen CU-SGP beleidsplan Afval

Met vriendelijke groet,
het college van de gemeente Albrandswaard,
de secretaris,
de burgemeester,
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Betreft: verwerking huishoudelijk afval door NV BAR Afvalbeheer in samenwerking met Irado door Omrin
Geachte raadsleden,
INLEIDING
Per 1 januari 2020 lopen de huidige contracten voor de verwerking van huishoudelijk afval af en ullen er nieuwe
contracten afgesloten moeten ijn. Om schaalvoordeel te hebben en o effici nt mogelijk aan te kunnen
besteden hebben de 3 BAR gemeenten eind 2018 een besluit genomen om hierin ge amenlijk op te trekken.
KERNBOODSCHAP
Na een marktconsultatie is gebleken dat de meest effici nte en goedkoopste oplossing is om de opdracht
in te besteden bij on e eigen NV BAR Afvalbeheer. De NV draagt vervolgens org voor de verwerking
en nascheiding van het huishoudelijk afval via IRADO (de afvalin amelaar van Capelle a/d IJssel,
Schiedam en Vlaardingen) bij Omrin. Hiertoe wordt de NV BAR-Afvalbeheer aandeelhouder van IRADO.
De aandelenuitgifte wordt de komende maanden verder uitgewerkt. Het afval kan vervolgens verwerkt
worden bij Omrin waar IRADO een gunstig verwerkingscontract mee heeft en aandeelhouder van is.
De wij e van inbesteding is juridisch getoetst.
TOELICHTING
Het aangaan van een aandeelhouderschap bij IRADO is binnen de statuten van de NV BAR-Afvalbeheer mogelijk.
Hierin is opgenomen dat:
het doel van de vennootschap is mede-begrepen het oprichten en verwerven van, het deelnemen in,
het samenwerken met en het besturen van andere ondernemingen en vennootschappen, .. en
Binnen haar doel kan de vennootschap al datgene verrichten wat met dit doel in de ruimste in verband houdt
owel voor eigen rekening, als voor rekening van derden . Het nemen van aandelen in IRADO valt daarmee
binnen de geformuleerde opdracht aan de NV BAR-Afvalbeheer. De beslissing om aandelen te nemen is hierdoor
een bevoegdheid van de Algemene vergadering van Aandeelhouders van de NV BAR-Afvalbeheer.
De verwerking van het huishoudelijk restafval via Omrin is het meest duur aam en levert de minste CO2 uitstoot
op in het gehele verwerkingsproces. Omrin garandeert een scheidingspercentage van 38% grondstoffen
uit het restafval tegen de laagste kosten.
De afstand tussen Heerenveen en de gemeenten in de BAR regio lijkt hierbij een nadeel te ijn.
Echter de gescheiden grondstoffen kunnen direct verwerkt worden op het Ecopark De Wierde tot
herbruikbare grondstoffen. Dit in tegenstelling tot andere verwerkers die voor on e gemeenten weliswaar
dichterbij ijn. Zij kunnen het PMD alleen nascheiden, waarna dat PMD lange afstanden moet afleggen
voordat er een goede bestemming voor is. De totale keten is hierbij dus langer dan de situatie om het afval
in Friesland te verwerken. Het inge amelde restafval wordt door de NV BAR Afvalbeheer op korte afstand
van on e gemeenten overgeslagen bij IRADO. Voertuigen van Omrin, die rijden op biogas gemaakt uit
vergisting van GFT afval, rijden het restafval van IRADO en de NV BAR Afvalbeheer naar de afvalverwerking
in Heerenveen.
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De samenwerking met IRADO beperkt ich niet alleen tot het verwerkingscontract huishoudelijk afval.
Verdere samenwerking tussen IRADO en de NV BAR- Afvalbeheer biedt kansen. Te denken valt hierbij
aan het ge amenlijk aanbesteding van voertuigen, routeoptimalisatie programma s, communicatie,
personeelsaangelegenheden, uitwisselen ervaringen etc. In de komende periode al gekeken worden
in hoeverre beide partijen elkaar beter en effici nter kunnen maken met behoudt van eigen
elfstandigheid.

CONSEQUENTIES
Ingaande 2020 ver orgt de NV BAR-Afvalbeheer de duur ame verwerking van huishoudelijke afvalstoffen
van de gemeente Albrandswaard tegen de laagste kosten.
Het nascheiden van afval draagt bij aan het verhogen van het scheidingspercentage van al het
huishoudelijk afval geproduceerd door de inwoners van Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk.
Door te orgen voor een hoog scheidingspercentage worden meer grondstoffen gered uit de
verbrandingsovens waardoor de e in de keten kunnen blijven. De aarde wordt daardoor minder uitgeput.
We dragen hierdoor bij aan het behouden van de leefbaarheid van de planeet voor volgende generaties.
VERVOLG
Bij de invoering en verwerken van het restafval met nascheiding worden de effecten van de invoering
gemonitord en gerapporteerd. Dit om na te kunnen gaan of de gegarandeerde scheidingspercentages
behaald worden en welke effecten dit heeft op het scheidingspercentage en verwerkingskosten in de
gemeente Albrandswaard. De uitkomsten rapporteren wij aan u.
Met vriendelijke groet,
het college van de gemeente Albrandswaard,
de secretaris,
de burgemeester,

Hans Cats

drs. Jolanda de Witte
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oording echni che ragen frac ie CU/SGP

Geach e raad leden,
INLEIDING
Naar aanleiding an de behandeling an he Beleid plan Af al en grond offen in he beraad en
ad ie an 23 ep ember jong leden heef de CU/SGP frac ie nog de olgende aan llende
chrif elijke/ echni che ragen. Me de e informa iebrief ge en ij an oord.
Raad
a
De frac ie an CU/SGP heef de olgende ragen oor de

e ho der:

V aa 1. Waarom ord er er e en in de bean oording naar een RIB 103965? De e brief i
anmiddag pa binnengekomen! Ge ien de da ering an de brief. 4-9, aarom ijn ij nie eerder
ge nformeerd. Di had mogelijk eel ragen oorkomen.
A
d: De RIB had eerder aangeboden moe en orden. De RIB a ook eerder al gereed maar
door een admini ra ief probleem e laa naar
er onden. On e e c e daar oor.
V aa 2. Waarom i er geen aanbe eding gedaan? He i

och aanbe eding plich ig?

A
d: Er i door de NV BAR-Af albeheer een mark con la ie gedaan aar i bleek da me de
geko en con r c ie er geen aanbe eding behoefde plaa e inden. Ui de con l a ie i gebleken
da he re af al he be e en op de mee
oordelig e manier er erk kon orden door middel an
een inbe eding bij IRADO. De e geko en erk ij e i j ridi ch ook gecon roleerd en akkoord
be onden.
V aa 3. Op elke ij e
egeno er? Welke ri ico
Am erdam.

ord de NV BAR aanho der an IRADO? Welke pre a ie
aan daar
ijn aan de e deelneming gebonden? Denkend aan de i a ie in

A
d: Op grond an ar ikel 2 an de a en an de NV BAR-Af albeheer i ij be oegd om
amen erkingen al de onderha ige aan e gaan. De NV BAR-Af albeheer heef 5% aandelen
er or en bij de NV IRADO. De n geko en amen erking breng de gemeen en in de BAR regio
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aa d.

ech er ook erder. Di omda he er erken en na cheiden an he h i ho delijk af al bij IRADO oor
de NV BAR-Af albeheer en haar aandeelho der he hoog e d r aamheid rendemen ople er
(gegarandeerde na cheiding re l aa an 38% an he aangeboden re af al). Daarnaa i
gebleken da de geko en con r c ie financieel he oordelig i in ergelijking me de andere par ijen
aarmee de NV BAR-Af albeheer in de afgelopen periode heef ge proken.
Concree gaa de NV BAR-Af albeheer de er erking en na cheiding an he h i ho delijk af al
beleggen bij IRADO ia de ogenaamde con r c ie an inbe eding . Via de e con r c ie hoef er
geen aanbe eding proced re e orden doorlopen. IRADO en Omrin erken ook op ba i an de
con r c ie an inbe eding.
Voor a be ref de geko en con r c ie i oor
an belang da par ijen hebben afge proken da alle
par ijen de eigen ko en dragen en da de amen erking me IRADO hoe dan ook eindig al
ord
be lo en om de rela ie
en Omrin en IRADO e be indigen. De e ho d ook op al de NV BAR
Af albeheer opho d aandeelho der e ijn an IRADO. In da ge al geld el een op eg ermijn an
ijf jaar. Voor de gemeen e Albrand aard, al aandeelho der an de NV BAR Af albeheer, i nog
an belang da NV BAR-Af albeheer alleen kan opho den aandeelho der e ijn na ooraf erkregen
goedke ring an de aandeelho der . Ar ikel 2:107a lid 1 b b BW noop daar oe. Daarmee hebben
de aandeelho der an de NV BAR-Af albeheer ge amenlijk d al ijd he laa e oord in he al dan
nie be indigen an de amen erking. Ri ico
oal in de i a ie in Am erdam oor ien e op di
momen nie .
V aa 4. Waarom ijn ij hiero er nie door he college ge nformeerd? In hoe erre i de e be eding
een collegebe oegdheid of raad be oegdheid?
A
d: Zie an oord op raag 1. Op grond an ar ikel 2 an de a en an de NV BARAf albeheer i ij be oegd om amen erkingen al de onderha ige aan e gaan. U ben inmiddel
door een RIB ge nformeerd. He er rekken an de opdrach aan de NV BAR-Af albeheer om org e
dragen oor de er erking an h i ho delijk af al i een collegebe oegdheid.
V aa 5. S ond er in he h idige con rac me AVR nie een cla
Waarom ord de e op ie nie genoemd?

le o

erlening an 1 of 2jaar?

A
d. He con rac oor de er erking an he re af al loop af op 31 december 2019. Daar i
geen erlenging mogelijkheid in.
V aa 6. In de bean oording ord aangege en da he cheiding percen age nie eranderd bij
arian 0. Maar a i dan he er chil
en 0, 1 en 2 oor he cheiding percen age? Alle pe
in amelingen gaan in de nie e i a ie o er de na cheiding in alla ie. In he oor el orden bij de
arian en de oorbeelden an re af al genoemd. In on e op iek i di nie j i omda er aangege en
ord in alle i a ie da OMRIN een na cheiding gegarandeerd an 36%. Dan geld olgen mij oor
arian 0,1 en 3 he elfde.
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Re af al
Beleid plan

0
1
2
3
4
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176
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170
99

Ech er 36%
nacheding
(h idige 9 kg
PMD)
(202+9)* 64%
(202+9)* 64%
(202+9)* 64%

On e
concl ie
Re af al
135
135
121
135
99

Dan i he er chil
en arian 0,1 en 2 minimaal. Graag on angen ij i leg of de e concl ie el
of nie j i i . In hoe erre i er een mogelijkheid om na he 1e k ar aal 2020 een e al a ie e doen
o er de af al cheiding oorda er een defini ie e ke e gemaak ord oor elke arian ? (Varian 0
kom o ie o e er allen, maar da in eer e in an ie arian 1 ord oegepa )
A
d: Bij alle arian en ord na cheiding oegepa . Ech er, bij alle arian en i de hoe eelheid
re af al in kilo
er chillend na in oering an de maa regelen die bij de e arian hoor . Da kom
door de
eemke e in de arian en. Na cheiding an he re af al i op imaal al er geen na af al
oal GFT bij i . He i d
an groo belang da de e room nie in he re af al erech kom , maar
ook he papier, e iel, gla en grofh i ho delijk af al moe nie in he re af al orden gegooid. Daar
org arian 4 he be e oor, ge olgd door arian 2.
De concl ie die rek me
abel i daarmee nie j i . Immer , door comm nica ie en de
financi le prikkel al he re af al erk afnemen en de grond offen oenemen. He re af al blijf d
nie gelijk oal
in
abel han eer . Hieronder een abel aarin de berekening per arian
aangege en i
a de er ach e kilo re af al ijn en de ijging an de af al offenheffing. In de
bijlage i een i gebreidere en i ge erk e er ie oda alle in e ering ko en, e ploi a ieko en,
cheiding re l aa en ijging an de ASH in oor alle arian en in 1 o er ich heef .
Kilo re af al
Varian
Varian
Varian
Varian
Varian

0
1
2
3
4

202
176
121
170
99

S ijging ASH n.a. . de beleid ke

e

35
43
34
54
24

V aa 7. Er i idd be lo en da de BTW er g loei naar de gemeen en, maar ge ien de
ko enon ikkeling en daardoor ook de hogere BTW la i he een raag of e da el
moe en illen. Een er olg raag: ge ien he BTW compen a iefond . Bij Prin je dag i er
ge ggereerd da er nie oldoende gelden in he fond i en om alle i e keren. Welke ge olgen
heef di oor on e gemeen e? (e en eel bean oorden bij de begro ing, maar dan in bredere in en
nie alleen oor he af al)

An oord: He BTW-compen a iefond i inderdaad al jaren gema imeerd. He al of nie oereikend
ijn oor alle BTW-claim i afhankelijk an de om ang an de o ale claim an alle gemeen en. Of
di ge olgen heef oor de gemeen e Albrand aard i nie op oorhand aan e ge en.
V aa 8. He lig mij bij da de acco n an in he erleden heef aangege en da er el een BTW en
VPB ri ico i in de amen erking me de BAR GR en NV. Wa i h n oordeel dan hiero er?
A
d: In ake de VPB en BTW po i ie i he andp n an de bela ingdien bepalend.
Voor de fi cale po i ie i de NV een bedrijf da ne al ieder ander bedrijf de no a bij de gemeen e
indien oor de er erking an h i ho delijk af al. De gemeen elijke BTW-po i ie blijf hierdoor
onge ij igd. De NV claim immer de e be alen BTW bij de fi c en draag er olgen de an de
gemeen en on angen BTW af. Hierin i geen ri ico.
Wa be ref de VPB i er
en de bela ingdien en de NVRD een ogenaamde brancheaf praak
gemaak , die al aan lling geld oor de amen erking rij elling die de NV BAR-Af albeheer heef .
Concree be eken di da de NV BAR-Af albeheer o er haar ac i i ei en be reffende h i ho delijk
af al VPB rij elling heef . Al onderdeel an de brancheaf praak moe er el VPB be aald orden
o er de in op de erkoop an grond offen. De e in i door de bela ingdien
a ge eld op
1%. S el o d papier le er 1.000,- op, dan i de fic ie e in
10,- aaro er VPB moe orden
be aald. De e VPB k am al en blijf oor rekening an de gemeen en. Hierin ij ig nie .
De fi cale ri ico genoemd door de acco n an ijn gemaak
gemaak . Inmiddel i er eel d idelijk ge orden.
V aa 9. Daarnaa

oorda de brancheaf praken ijn

a i he oordeel an de acco n an in ake de aanbe eding/inbe eding?

A
d: O er de inbe eding heef de NV BAR-Af albeheer ich la en begeleiden door een
gerenommeerd ad oca enkan oor ge peciali eerd in aanbe eding rech . De q a i-aanbe eding
oldoe olgen de ad oca en aan de e ge ing.
V aa 10. Ge ien n alle bij de NV Bar ondergebrach ord . Hoe i he dan me de AVG? Hoe
ord di be aak ? In hoe erre kom de da a ook bij IRADO en OMRIN erech ?
A
d: Alle org ldigheid ord be rach en i geborgd. He hoe eelheid re af al da
aangeboden ord kan nie naar indi id en in de gemeen en orden er ggeleid. He con ac
en
IRADO, Omrin en de NV BAR Af albeheer gaa o er onnage , geld en er chillende af al romen,
nie o er per oon gege en .
Me riendelijke groe ,
he college an de gemeen e Albrand aard,
de ecre ari ,
de b rgemee er,

Han Ca

dr . Jolanda de Wi e

