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Geachte leden en duoburgerleden van de gemeenteraad,

Samen met de gemeenten van het voormalig Gemeentelijk Samenwerkings Verband (GSV) zijn wij voornemens de
contracten voor de verwerking van huishoudelijk restafval (HRA) en G F T gezamenlijk aan te besteden.
De vigerende verwerkingscontracten voor de verwerking van huishoudelijk restafval (HRA) en G F T met Attero expireren
namelijk medio 2017.
Ondanks het feit dat het aangaan van nieuwe verwerkingscontracten formeel een verantwoordelijkheid is van S A V E R N.V.
achten wij het zorgvuldig u hierover te informeren.
De vigerende contracten voor de verwerking van huishoudelijk restafval (HRA) en G F T zijn indertijd aangegaan in GSvverband (gemeenten: Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht).
De gemeente Bergen op Zoom is namens het voormalig-GSV contractbeheerder van beide contracten.
In eerste instantie is een inbestedingsvariant onderzocht waarbij de Brabantse gemeenten - waarvan de contracten per
2017 expireren - 'mede-eigenaar' worden van Attero ('Publiek'). Op deze wijze zou geen nieuwe aanbesteding van
genoemde contracten nodig zijn omdat bij een dergelijke juridische vorm sprake is van een interne markt. De
deelnemende gemeenten nemen in dat geval een dienst af van hun 'eigen bedrijf.
Het onderzoek is door Attero stopgezet omdat te weinig gemeenten de intentie hebben uitgesproken om deel te nemen
aan deze juridische vorm van samenwerking. (Voor de volledigheid merken wij op dat de gemeenten uit het voormaligG S V deze intentie wél hebben uitgesproken.)
Door deze ontwikkelingen is het noodzakelijk de contracten voor HRA en G F T na 2017 opnieuw aan te besteden.
Eind 2012 is hiertoe door S A V E R N.V. in Midwaste-verband (coöperatieve vereniging van Afvalinzamelaars) een
marktverkenning uitgevoerd. Deze marktverkenning is door S A V E R N.V. uitgevoerd omdat bij de oprichting van S A V E R N.V.
is vastgelegd dat S A V E R N.V. eigenaar wordt van het afval dat bij de deelnemende gemeenten wordt ingezameld met
daarin opgenomen de clausule dat S A V E R N.V. de lopende contracten zal respecteren.
Uit deze marktverkenning is gebleken dat het uit strategisch oogpunt van belang is niet te lang te wachten met het
aangaan van nieuwe contracten in verband met de beschikbare capaciteit bij de verwerkingsinstallaties. Tevens is
gebleken dat de schaalgrootte van het voormalig GSV de ideale schaalgrootte is wanneer de beschikbare restcapaciteit
bij de verwerkingsinstallaties in ogenschouw wordt genomen.
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Na een uitgebreid traject van ambtelijke en bestuurlijke overleggen zijn de gemeenten uit het voormalig-GSV voornemens
de contracten voor HRA en G F T na 2017 gezamenlijk aan te besteden, S A V E R N.V. zal hierbij optreden als aanbestedende
dienst vanwege de eerder aangeven overweging. De gemeente Bergen op Zoom zal daarna geen contractbeheerder
meer zijn omdat die taak in zijn geheel bij S A V E R N.V. komt te liggen.
De niet-SAVER-gemeenten sluiten met S A V E R N.V. een samenwerkingsovereenkomst die wordt aangegaan voor het
aanbestedingstraject en het daarop volgende contractbeheer gedurende de looptijd van de nieuw af te sluiten contracten.
Mocht u hierover nader geïnformeerd willen worden dan zijn wij c.q. S A V E R N.V. uiteraard bereid u een nadere toelichting
te geven. Voor eventuele vragen kunt u terecht bij ing. P.A.C. Bogers - afdelingsmanager Openbare Ruimte (277699) of
p.a.c.bogers@berqenopzoom.nl.
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