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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 zullen er nieuwe
contracten afgesloten moeten zijn. Om schaalvoordeel te hebben en zo efficiënt mogelijk aan te kunnen
besteden hebben de 3 BAR gemeenten eind 2018 een besluit genomen om hierin gezamenlijk op te trekken.
KERNBOODSCHAP
Na een marktconsultatie is gebleken dat de meest efficiënte en goedkoopste oplossing is om de opdracht
in te besteden bij onze eigen NV BAR Afvalbeheer. De NV draagt vervolgens zorg voor de verwerking
en nascheiding van het huishoudelijk afval via IRADO (de afvalinzamelaar 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 wijze 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 zin verband houdt
zowel 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 duurzaam 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 zijn.
Echter de gescheiden grondstoffen kunnen direct verwerkt worden op het Ecopark De Wierde tot
herbruikbare grondstoffen. Dit in tegenstelling tot andere verwerkers die voor onze gemeenten weliswaar
dichterbij zijn. 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 ingezamelde restafval wordt door de NV BAR Afvalbeheer op korte afstand
van onze 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 zich niet alleen tot het verwerkingscontract huishoudelijk afval.
Verdere samenwerking tussen IRADO en de NV BAR- Afvalbeheer biedt kansen. Te denken valt hierbij
aan het gezamenlijk aanbesteding van voertuigen, routeoptimalisatie programma’s, communicatie,
personeelsaangelegenheden, uitwisselen ervaringen etc. In de komende periode zal gekeken worden
in hoeverre beide partijen elkaar beter en efficiënter kunnen maken met behoudt van eigen
zelfstandigheid.

CONSEQUENTIES
Ingaande 2020 verzorgt de NV BAR-Afvalbeheer de duurzame 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 zorgen voor een hoog scheidingspercentage worden meer grondstoffen gered uit de
verbrandingsovens waardoor deze 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.
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