Geachte raadsleden,
Graag willen wij hierbij reageren op berichten in de pers met betrekking tot
de ontwikkelingen in de verwerking van het huishoudelijk afval van uw
gemeenten.
Uw gemeenten hebben de leveringsovereenkomst met OMRIN voor het leveren van
afval aan de afvalverbrandingsinstallatie REC in Harlingen destijds
weloverwogen niet ondertekend Naar wij vernemen bestaan er thans echter
voorstellen om een dergelijke leveringsovereenkomst alsnog aan te gaan.
Hierbij willen wij u graag informeren over ontwikkelingen in de markt van
afvalverwerking en de voordelen die voor uw gemeenten zijn te behalen.
De laatste jaren is de capaciteit voor het verbranden van afval in Nederland
aanzienlijk toegenomen door het gereed komen van nieuwe
afvalverwerkingsinstallaties (AVI’s). Dit heeft geleid tot een substantiële
tariefsdaling voor de verwerking van huishoudelijk afval. De tarieven zijn
gedaald door marktwerking en door een hogere energie-opbrengst van de nieuwe
generatie verbrandingsinstallaties.
Er zijn de laatste jaren diverse Europese aanbestedingen geweest voor het
verwerken van huishoudelijke afval. Op basis van de geformuleerde eisen zijn
hier door de afvalverwerkers tarieven aangeboden, die lagen tussen de € 40,=
en € 62,= per ton afval. Inclusief transport lagen deze tarieven tussen € 49,=
en € 89,= per ton.
Naar wij nu vernemen geeft Omrin aan dat het tarief dat gehanteerd gaat worden
voor afvalverbranding in de REC te Harlingen ad € 90,= per ton als markconform
kan worden bestempeld. Naast dit tarief zal een transport- en overslagvergoeding worden gerekend van € 17,= per ton, waarbij het totale tarief
(inclusief transport) op € 107,= per ton komt te liggen. Wij constateren dat
de door Omrin als “marktconform” bestempelde tarieven aanzienlijk hoger liggen
(20 tot 40 euro per ton) dan wat elders in het land aan de orde is.
Door het organiseren van een openbare Europese aanbesteding voor het verwerken
van het huishoudelijk afval in uw gemeente kan er een substantieel financieel
voordeel worden behaald. Dantumadeel kan jaarlijks minimaal € 100.000
(oplopend tot € 200.000) besparen door de afvalverweking aan te besteden. Voor
Dongeradeel ligt dit zelfs bijna 50% hoger.
De door Omrin voorgehouden milieuvoordelen van het nascheiden van plastic
verpakkingsafval zijn uiterst twijfelachtig en kunnen eenvoudig weerlegd
worden. De gescheiden inzameling van verpakkingsafval aan de bron wordt
vergoed uit het Afvalfonds, en de aldus ingezamelde hoeveelheden behoeven niet
verwerkt te worden in een Avi. Uit recent onderzoek blijkt bronscheiding te

prefereren boven nascheiding, zowel ten aanzien van kosten als met betrekking
tot de milieu-effecten.
Resumerend durven wij te stellen dat u uw gemeente alsmede uw burgers tekort
doet als u mocht besluiten om géén aanbesteding voor de afvalverwerking te
organiseren.
Graag zijn wij bereid u ten aanzien van alle aspecten met betrekking tot
afvalscheiding en afvalverwerking nader te informeren. Hiervoor kunt u contact
opnemen met onze adviseur overheidsdiensten Henk de Vries, bereikbaar op
telefoonnummer. 06 5358 0007.
In het vertrouwen u hiermede van dienst te zijn.
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