
 

 

 

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD 
De gemeenteraad 
18 december 2013 
Nadere verkenning naar twee marktpartijen ten behoeve van de toekomstige 
organisatie van de inzameling van het huishoudelijk afval in de gemeente 
Albrandswaard. 
Het college 
138180 
- 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Kennisnemen van 
Het verrichten van een verdiepende verkenning naar twee marktpartijen ten behoeve 
van de toekomstige organisatie van de inzameling van het huishoudelijk afval in de 
gemeente Albrandswaard. 
 
Samenvatting 
Het onderzoek naar de inzameling van het huishoudelijk afval uit juni 2011 is in 2013 
geactualiseerd. De gesignaleerde trends (kwetsbaarheid en ongunstige 
kostenontwikkeling bij de huidige manier van organiseren) zetten zich voort. Door 
schaalvergroting zal in de toekomst de gewenste prijs/kwaliteit verhouding 
gegarandeerd kunnen blijven. Op basis van landelijke cijfers kan dan een 
besparingspotentieel bereikt worden van 10% per jaar. De uitgevoerde 
marktverkenning heeft twee potentiele samenwerkingspartners de NV Mar en de NV 
Irado opgeleverd waarmee via het Alleenrecht een overeenkomst kan worden 
aangegaan. Een andere mogelijkheid blijft om Europees aan te gaan besteden. Wij 
gaan nu een nader onderzoek doen naar het Alleenrecht met NV MAR en NV Irado en 
toetsen dit met de Europese aanbesteding. 
 
Inleiding 
In juni 2011 is een onderzoek uitgevoerd naar de inzameling van het huishoudelijk 
afval in de Gemeente Albrandswaard. Het advies was om mogelijke 
samenwerkingsvormen verder te onderzoeken, te beginnen in BAR verband. Uit Het 
aansluitende BAR-onderzoek kwam naar voren dat door de bestaande uiteenlopende 
vormen van de inzamelingsvorm er geen overeenstemming te bereiken is over een 
gezamenlijke inzamelingsvorm in BAR-verband. Wij hebben uw raad hierover 
geïnformeerd. 
 
Marktverkenning 
In 2013 is het onderzoek van 2011 geactualiseerd. Hieruit blijkt dat de gesignaleerde 
trends zich voortzetten. Door schaalvergroting zal in de toekomst de gewenste 
prijs/kwaliteit verhouding gegarandeerd kunnen blijven. Op basis van landelijke cijfers 
kan dan een besparingspotentieel bereikt worden van circa 10% per jaar. Het advies 
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van het geactualiseerde rapport was om een eerste marktverkenning uit te voeren. 
Deze is nu afgerond. Uit de marktverkenning komt de conclusie dat de NV Mar en de 
NV Irado, als de twee partijen naar voren komen die de meest uitgewerkte ideeën 
hadden en die binnen 6 maanden een overeenkomst kunnen sluiten met de gemeente 
Albrandswaard. Een andere mogelijkheid blijft Europees aanbesteden. 
 
Alleenrecht 
Een Europese aanbesteding vergt 6 tot 9 maanden. Een uitzondering op de Europese 
aanbesteding vormt het Alleenrecht. Het Alleenrecht maakt het mogelijk een 
overeenkomst af te sluiten met een overheidsgedomineerde partij zonder 
aanbestedingsprocedure en zonder participatie in aandelen. 
 
Nader onderzoek 
Wij gaan nu een nader onderzoek doen naar het Alleenrecht met NV MAR en NV Irado 
en dit toetsen met een Europese aanbesteding. 
 
Vervolg 
Over de concrete aanbiedingen van de geselecteerde partijen en de mogelijkheden 
waaruit de raad een integrale keus kan maken zullen wij de raad een voorstel 
voorleggen. 
 
Bijlagen 
138185 Marktverkenning Inzameling Albrandswaard 
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