19-11-2020
AANVULLENDE VRAGEN AGENDAPUNT AFVALSTORTPLAATS AVRI:
1. Waarom kunnen de oplossingen die de provincie heeft voorgesteld, niet
volgens de regels van het BBV?
2. Waarom heeft de wethouder de brief van gedeputeerde Kerris van 26 oktober
2020 aan de Staten niet meteen ter informatie aan de raad van West Betuwe
gestuurd?
3. De heer de Reus heeft in zijn interview met SRV TV gesteld dat er al eerder (in
2017/2018?) al eerder een renteverlaging heeft meegemaakt en dat de kosten toen
door AVRI zelf zijn betaald.
Vraag: Weet de wethouder hiervan af? Wat is het leermoment voor AVRI?
4. Waarom heeft AVRI zelf de overdracht van de afvalstortplaats vertraagd door te
kiezen voor het zonnepark en de windmolens? De heer de Reus heeft in het
interview zelf aangeven dat als hij van te voren had geweten dat de provincie de
rente zou verlagen AVRI dan wel heel snel te stortplaats zou hebben overgedragen
aan de provincie.
Vraag: Dat is toch tegenstrijdig?
5. Volgens de heer Peters (Statenlid VVD) is AVRI, toen zij wist dat er waarschijnlijk
toch een rentedaling zou komen, niet gaan bezuinigen, maar juist meer geld (volgens
Peters 100.000 euro) uit gaan geven.
Vraag: Is dit juist, wist de wethouder dat en zo ja hoe heeft zij als AB lid naar
AVRI gereageerd?
6. De heer de Reus beweert dat als AVRI de brieven van 15 oktober 2020 niet had
gestuurd, dit in de staten een hamerstuk zou zijn geworden. Dat is onjuist, want de
gedeputeerde heeft op 17 september een brief aan de staten gestuurd en AVRI,
volgens hun eigen tijdlijn, op 11 september heeft geïnformeerd over het besluit van
GS.
Vraag: Wist de wethouder van deze situatie?
7. Waarom heeft de wethouder/ college kennelijk blindelings het standpunt van
de AVRI overgenomen, want nu blijkt er toch ook een andere kant aan de zaak
te zitten.
8. Volgens gedeputeerde Kerris is het niet meer mogelijk om de afvalstortplaats
Geldermalsen nog dit jaar over te dragen vanwege milieutechnische en financiële
vragen. Bovendien moeten er dan nog eindinspecties plaatsvinden.

Vraag: Wanneer wist de wethouder van de mogelijkheid de stortplaats nog dit
jaar over te dragen aan de provincie.
Vraag: Heeft AVRI dit afgelopen jaar aan de portefeuillehouder gemeld?

9. Waarom is het college/ de wethouder akkoord gegaan met de oproep van AVRI
aan de Statenleden om een amendement van de AVRI in te dienen?
10. In de brief van 21 oktober 2020 stelt de heer de Reus dat de informatie die AVRI
richting de Staten heeft gestuurd, ook naar “onze” gemeenteraden zou hebben
gestuurd. Dat is niet gebeurd.
Vraag: hoe verklaart de wethouder dat?
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