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Betreft: Brief Attero d.d. 15 oktober 2019 

 

Geachte raadsleden, 

 

INLEIDING 
Het afvalverwerkingsbedrijf Attero 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. 
 

KERNBOODSCHAP 
Attero is er in de brief van 15 oktober jl. van uitgegaan dat de gemeente aandeelhouder zou worden 
van IRADO. Dat is niet het geval. De NV BAR Afvalbeheer is voornemens aandeelhouder te worden 
bij Irado. In de bijlage treft u het antwoord van de NV BAR Afvalbeheer aan Attero. Met het aan u 
voorleggen van deze bief informeren wij u ook meteen over de inhoudelijke keuze voor de quasi-
inbesteding en de keuze voor Afvalsturing Friesland N.V.  

 

TOELICHTING 
Eind 2018 heeft de BAR-organisatie een marktconsultatie uitgeschreven om te verkennen welke 
mogelijkheden de drie zelfstandige gemeenten hebben om per 1 januari 2020 het huishoudelijk afval 
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, maar dat een 
uitsluitend recht of quasi-inbesteding ook mogelijk was. De NV BAR Afvalbeheer ging hierbij uit van de 
best mogelijke totaaloplossing: het ging niet om de meest goedkope of de meest duurzame 
afvalverwerking, het ging om beide en daarmee het totaalpakket.  

 

CONSEQUENTIES 
De meest efficiënte en goedkoopste 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; 
- Het afval kan vervolgens verwerkt worden bij Afvalsturing Friesland N.V., waarmee IRADO 

een gunstig verwerkingscontract heeft en waar IRADO aandeelhouder van is.  

 



VERVOLG 
De opdracht tot verwerking van het huishoudelijk afval is via quasi-inbesteding vergeven en hieraan 
zal uitvoering worden gegeven. De NV BAR Afvalbeheer ziet geen reden om over te stappen naar een 
Europese aanbestedingsprocedure.  

 

BIJLAGEN 

Brief aan Attero over de verwerking huishoudelijk afval door Afvalsturing Friesland N.V. 
 
 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Jolanda de Witte 
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Bezoekadres Nijverheidsweg 3, 3161 GJ Rhoon 
Postadres Postbus 930, 3160 AC Rhoon 

Attero 

t.a.v. de heer H.T. Mekkes 

Postbus 4114 

6080 AC Haelen 

Rhoon, 12 november 2019 

Betreft: Verwerking huishoudelijk afval door Omrin 
Zaaknummer: U.19.00656 

Met dank voor en onder verwijzing naar uw brief van 15 oktober jl. bericht ik u namens de 

naamloze vennootschap Bar Afvalbeheer N.V. ("NV Bar Afvalbeheer") en namens de drie BAR 

gemeenten (Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk) ("Gemeenten") als volgt. 

Juridische achtergrond: quasi-inbesteding 

NV Bar Afvalbeheer is voornemens om aandeelhouder te worden van IRADO N.V. ("IRADO") en via 

quasi-inbesteding overeenkomsten met haar aan te gaan. NV Bar Afvalbeheer zal als 

aandeelhouder van IRADO gebruik kunnen maken van de gunstige verwerkingsafspraken die 

IRADO als aandeelhouder heeft met Afvalsturing Friesland N.V. ("AF") voor de verwerking van 

huishoudelijk afval. Het juridisch kader van artikel 2.24b Aw2012 wordt hierbij door alle partijen 

uiteraard in acht genomen. 

In tegenstelling tot hetgeen u stelt in de brief van 15 oktober jl., zullen de Gemeenten derhalve 

geen aandeelhouder worden van IRADO, maar is het NV Bar Afvalbeheer die hiertoe overgaat. 

Ter achtergrondinformatie voor deze keuze geldt het volgende. 

Website www.bar-afvalbeheer.nl email info@bar-afvalbeheer.nl l<vk nummer 64162087 BTW nummer 855549531801 
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Marktconsultatie 

Op 20 december 2018 heeft de BAR-organisatie een marktconsultatie uitgeschreven om te 

verkennen welke mogelijkheden de drie zelfstandige Gemeenten hebben om per 1 januari 2020 

het huishoudelijk afval te (laten) verwerken. Op die datum eindigt namelijk de huidige 

overeenkomst met AVR. 

Het uitgangspunt bij deze marktconsultatie was om inzicht te krijgen in de mogelijkheden om te 

komen tot de best mogelijke totaaloplossing voor het verwerken van het huishoudelijk afval: 

enerzijds voor nascheiding van het huishoudelijk restafval en het verlagen van de hoeveelheid te 

verbranden restafval, anderzijds het realiseren van zo laag mogelijke totale kosten voor 

verwerking van het restafval. Om inzicht te krijgen in de mogelijkheden, is de mening en expertise 

van marktpartijen essentieel. Daarom is een uitgebreide marktconsultatie doorlopen door een 

extern bureau. Zodanig uitgebreid, dat basis-uitgangspunten en vereisten bij een eventuele 

aanbesteding werden voorgelegd aan de deelnemende marktpartijen. Attero heeft hier ook een 

bijdrage aan geleverd. 

Uit deze marktconsultatie kwam naar voren dat een aanbesteding niet de enige mogelijkheid was 

om de opdracht tot verwerking van huishoudelijk afval te vergeven, maar dat een uitsluitend recht 

of quasi-in besteding ook mogelijk was. De argumentatie hierachter heeft NV Bar Afvalbeheer en 

de Gemeenten tot denken gezet om deze optie nader te onderzoeken: een partij die is opgericht 

met dezelfde doelstellingen als die van NV Bar Afvalbeheer en niet wordt beïnvloed door 

commerciële of andere belangen, zou wellicht de best mogelijke totaaloplossing kunnen bieden 

voor de Gemeenten. 

Keuze voor IRADO en AF 

Zoals hierboven opgemerkt, gingen de Gemeenten uit van de best mogelijke totaaloplossing: het 

ging niet om de meest goedkope of de meest duurzame afvalverwerking, het ging om het 

totaalpakket. 

De meest efficiënte en goedkoopste oplossing is gevonden in de volgende samenwerking op basis 

van quasi-inbesteding, uitgaande van de huidige situatie waarin de Gemeenten het (laten) 
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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 AF laat be- en 
verwerken; 
Hiertoe wordt NV Bar Afvalbeheer aandeelhouder van IRADO; 
Het afval kan vervolgens verwerkt worden bij AF, waarmee IRADO een gunstig 
verwerkingscontract heeft en waar IRADO aandeelhouder van is. 

De gemaakte keuze is gebaseerd op o.a. de volgende overwegingen: 

a) Het totaalconcept van AF spreekt aan, omdat deze is gericht op het zoveel mogelijk halen 
van (waardevolle) grondstoffen en energie uit het afval en het zo weinig mogelijk 
overhouden van (te verbranden rest)afval. In het gehele verwerkingsproces is AF voor de 
Gemeenten de meest duurzame verwerkingsoptie; 

b) De Gemeenten en NV Bar Afvalbeheer zien meerwaarde door samenwerking met IRADO. 
Deze samenwerking biedt niet alleen kansen met betrekking tot AF, maar ook bij het 
gezamenlijk aanbesteden van voertuigen, routeoptimalisatieprogramma's enz. alsook het 
uitwisselen van kennis en kunde om elkaar vooruit te helpen; 

c) Het meedenken en uitoefenen van invloed op de belangrijke beslissingen van IRADO (en 
IRADO op AF) in plaats van slechts een commerciële contractuele relatie te hebben met 
een private partij/verwerker die gericht is op winst. Een belangrijk voorbeeld hierbij ziet op 
de tarieven voor de verwerking: waar een commerciële partij dit eenzijdig bepaalt, bepalen 
de aandeelhouders van AF de tarieven. Met haar tariefontwikkeling over de afgelopen 
jaren heeft AF bewezen dat het realiseren van de duurzaamheidsdoelstellingen en een laag 
verwerkingstarief goed kunnen samengaan. 

Met andere woorden: 'het geheel is meer dan de som der delen'. NV Bar Afvalbeheer heeft niet 

voor IRADO en AF gekozen, omdat zij het meest duurzaam zijn of wellicht het hoogste 

scheidingspercentage hebben. NV Bar Afvalbeheer heeft voor deze wijze van opdrachtverlening 

gekozen, gelet op het totaalplaatje. 

Dat AF in het gehele verwerkingsproces een duurzame optie is, volgt uit het volgende. 

De Gemeenten staan voor de grote uitdaging om, conform het rijksbeleid zoals uitgewerkt in het 

programma 'Van Afval Naar Grondstof' (VANG), zorg te dragen voor optimalisering van de 

scheiding van huishoudelijk afval en een wezenlijke vermindering van de hoeveelheid 
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huishoudelijk restafval. De gestelde doelstellingen zijn, met een streven om in 2020 75% van het 

huishoudelijk afval te scheiden respectievelijk een gemiddelde hoeveelheid huishoudelijk restafval 

van 100 kilogram per inwoner per jaar te realiseren, ambitieus te noemen. De Gemeenten 

hechten in de keuze voor een afvalverwerker dan ook grote waarde aan een helder en haalbaar 

totaalconcept dat perspectief biedt om de duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren. 

In de door AF geboden mogelijkheden tot nascheiding van huishoudelijk restafval en de door haar 

in dit kader behaalde resultaten (in totaal 38.4% van het huishoudelijk restafval haalt zij met haar 

nascheidingsinstallatie uit het afval), alsook de door haar geboden mogelijkheden tot verwerking 

van de nagescheiden grondstoffen en de zeer hoge energie-efficiëntie van haar 

reststoffenenergiecentrale, ziet NV Bar Afvalbeheer een totaalconcept waarmee de Gemeenten 

deze duurzaamheidsdoelstellingen kunnen realiseren. 

Zoals bovengenoemd en bij u bekend, is AF in staat geweest om over 2018 38,4% van het 

huishoudelijk restafval met haar nascheidingsinstallatie uit het afval te halen. Wij weerspreken de 

stelling dat de raad, door het meenemen van de organisch natte fractie in de berekening van dit 

percentage, onjuist wordt geïnformeerd. Het door AF gegeven scheidingspercentage is in lijn met 

de berichtgeving vanuit Rijkswaterstaat (als onderdeel van het Ministerie van Infrastructuur en 

Waterstaat). 

De door AF afgelegde afstanden ten behoeve van het afvaltransport is reeds benoemd in de 

raadsinformatiebrief van 3 september 2019 aan de verschillende gemeenteraden: de verwerkers 

die dichterbij de Gemeenten liggen, kunnen het PMD alleen nascheiden, waarna dat PMD lange 

afstanden moet afleggen voordat er een goede bestemming voor is. De totale keten hierbij is dus 

langer dan de situatie om het afval in Friesland te verwerken. Voertuigen van AF die het afval 

ophalen op de overslagplaats van IRADO, rijden bovendien op biogas gemaakt uit vergisting van 

afval dat door AF is opgewerkt tot groengas, hetgeen betekent dat het afvaltransport ondanks de 

daarbij afgelegde afstand op duurzame wijze geschiedt. 
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Conclusie 

Gelet op het bovenstaande, berichten wij u dat de opdracht tot verwerking van het huishoudelijk 

afval via quasi-in besteding is vergeven en hieraan uitvoering zal worden gegeven. De Gemeenten 

zien geen reden om over te stappen naar een Europese aanbestedingsprocedure. 

Wij danken u voor uw brief en menen met het bovenstaande u voldoende te hebben 

geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

mede namens de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk 

Albert van Winden, 

Directeur Bestuurder 

NV BAR-Afvalbeheer 
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