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Onderwerp
Beantwoording artikel 50 vragen LLB inzake kosten overdracht stortplaats.
Kennisnemen van
De beantwoording van vragen over Avri.
Inleiding
Op 28 oktober jl. ontving het college via de griffie vragen, conform artikel 50, van de fractie van LLB.
Kernboodschap
Avri handelt in opdracht van haar eigenaren. De overdracht van de voormalige stortplaats is een
meerjarig dossier, waarover in de Jaarrapportages en Begrotingen wordt gerapporteerd. De
daadwerkelijke overdracht aan de Provincie is hierbij een belangrijk moment. Het moment waarop
deze overdracht plaatsvindt en onder welke (financiële) condities ligt nog niet vast.
Consequenties
Onderstaand de beantwoording van de vragen van de fractie LLB, d.d. 28 oktober 2020.
Vraag 1
Is over de conceptbrief van de AVRI van 15 oktober 2020 in het college besloten en zo ja, wanneer?
De conceptbrief is op 13 oktober jl. in het college aan de orde geweest. De definitieve brief is tijdens
de AB vergadering van 15 oktober 2020 geaccordeerd.
Vraag 2
Is de wethouder op de hoogte van de statenbrief met bijlage van 17 september 2020?
De wethouder is door Avri op de hoogte gebracht van alle correspondentie rondom dit dossier
inclusief het door u genoemde document.
Vraag 3
Wanneer is deze kwestie gaan spelen?
In bijgesloten document heeft Avri de tijdlijn rondom de overdracht stortplaats weergegeven. Daarbij
is ook een verdieping aangebracht voor de gebeurtenissen in het lopende jaar.
Vraag 4
Waarom zijn wij als raad niet eerder over deze kwestie geïnformeerd, zeker omdat het om een zeer
groot bedrag gaat, wij hebben als raad een controlerende taak en budgetrecht. Wij moesten het nu uit
de krant lezen.
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De financiering van de overdracht van de stortplaats heeft bij de behandeling van de Jaarrekening
2019 al tot discussie geleid. Naar aanleiding van de bevindingen van de accountant is deze
bijgesteld met een positief jaarresultaat tot gevolg. Avri heeft in haar begrotingen ook steeds alle
bekende financiële risico’s verwerkt. De financiële impact van de provinciale rentewijziging is nog
niet bekend en als zodanig ook niet verwerkt in de begroting.
Voorafgaand aan de besluitvorming rondom het provinciale wijzigingsvoorstel heeft Avri de
gemeenteraadsleden op 7 oktober jl. geïnformeerd tijdens een platformbijeenkomst. Daarbij heeft zij
ook input gevraagd voor een tegenoffensief om statenleden te informeren over de positie van Avri
en de financiële impact die het voorstel heeft op de begroting 2020. Beschikbare informatie is direct
na de platformbijeenkomst via de griffie aan de raden verzonden.
Naar aanleiding van het definitieve besluit van de Provincie op 29 oktober jl. en het bijbehorende
amendement heeft het eerste overleg tussen gemeenten en Provincie reeds plaatsgevonden. Daarbij
zijn alle opties met elkaar doorgenomen waarbij de financiële consequenties nog moeten worden
uitgezocht. Er is nog geen definitieve keuze gemaakt en derhalve ook nog geen inzage in de kosten.
Vraag 5
Is in de begroting rekening gehouden met deze extra kosten (uitgaven) voor het geval dat Provinciale
Staten op 28 oktober 2020 toch akkoord gaat met dit voorstel?
De extra kosten waren niet voorzien en daarmee ook niet opgenomen in de begroting. Zie ook de
beantwoording bij vraag 4.
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