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Collegevoorstel 
 
 
Onderwerp  : Aanbesteding inzameling huishoudelijk afval 
 
 
Voorgestelde beslissing: 

1. Kiezen voor een traditionele Europese aanbesteding 
2. Bureau Synthese opdracht verlenen voor het begeleiden van de Europese aanbestedingsprocedure  

 
 
Inleiding 
De inzameling van huishoudelijk afval wordt opnieuw aanbesteed. Het college heeft van de raad de 
volgende kaderstelling meegekregen. De gemeente houdt de regie, verleent goede service, streeft een hoog 
voorzieningenniveau na, houdt de lijnen naar de inwoners kort, vergroot de betrokkenheid en het draagvlak 
en streeft een maximaal financieel rendement na.  
Het college heeft op 14 april ons eerdere advies aangehouden en gevraagd om aanvullende informatie. Die 
informatie vindt u in de bijlage van ons advies. 
De wens van het college voor PPS is begrepen en ambtelijk is onderzocht of het collegevoorstel hierop aan 
kon sluiten. Gelet op de hieronder genoemde argumenten is dit niet mogelijk gebleken. 
 
Samenvatting 
De gemeente gaat de inzameling van afval opnieuw aanbesteden. Op 9 december heeft het college 
uitgesproken, dat de voorkeur uitgaat naar een PPS-constructie en dat dit nader onderzocht moet worden. 
Uit het onderzoek is gebleken, dat de door de raad gegeven kaderstelling ook bereikt kan worden met een 
traditionele aanbesteding en dat er aan een PPS-constructie teveel nadelen verbonden zijn. Via een 
Europese aanbesteding met een helder bestek waarin prestatieafspraken zijn vastgelegd, wordt gezocht 
naar één afvalinzamelaar. 
 
Meetbaar effect 
Een regeling met een afvalinzamelaar voor de inzameling van huishoudelijk afval 
 
Argumenten 
1.  

1.1 Een PPS-constructie biedt niet of nauwelijks voordelen boven een overheidsopdracht.  
Wij hebben bureau Synthese gevraagd ons te adviseren in deze materie. In samenwerking met het 
advocatenkantoor Hekkelman, komt het bureau met het volgende advies: Geen PPS-constructie 
aangaan. 

 
1.2 Een PPS-constructie heeft grote financiële risico’s. 

Bij deelname aan een PPS-constructie is het (financiële) risico voor de gemeente groter dan bij een 
gewone overheidsopdracht. Ook worden er vraagtekens gezet bij de interesse van bedrijven voor 
een dergelijke constructie, gelet op de beperkte opdracht. (lees: aantal aansluitingen is te klein.)  De 
laatste tijd zien we geen PPS-constructies meer in de afvalinzameling voorbijkomen. Wel toetreding 
tot gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Uit oogpunt van kostenbesparing is een PPS-
constructie dan ook geen alternatief. 
  

1.3 Een PPS vormt een beleidsmatig risico 
Wanneer uit de eerste aanbesteding een partner rolt, die beleidsmatig niet goed uitgerust is, lopen      
we daarmee een risico. Niet alleen moet er dan onmiddellijk geïnvesteerd worden in beleidsmatige   
medewerkers, ook maken we daarmee een “valse start”. Dit kan voorkomen worden, door eisen te   
stellen in het bestek. 
 

1.4 Een traditionele aanbesteding in de vorm van een overheidsopdracht kan met behulp van een goed 
bestek dezelfde voordelen op het gebied van flexibiliteit en gemeentelijke zeggenschap opleveren. 
Het is bij een overheidsopdracht mogelijk in het bestek voorwaarden op te nemen zodat goed kan 
worden ingespeeld op ontwikkelingen. Het is mogelijk om technische specificaties, het 
dienstenpakket, prestatie-eisen en functionele eisen op te nemen. Hiermee is sturing op resultaat, 
bijvoorbeeld met een bonus-malusregeling mogelijk.  Een contractduur van bijvoorbeeld vijf jaren 
met tweemaal twee optiejaren lijkt redelijk in de markt van de afvalinzameling.  
 



1.5 Zelf afval vermarkten blijft tot de mogelijkheden behoren. 
Bij het vermarkten van de ingezamelde afvalstoffen kun je twee paden bewandelen. Er wordt een 
grote partij gevormd: regio Achterhoek. Deze partij kan afspraken maken met een verwerker. Of je 
blijft klein en zoekt “dagelijks” de goedkoopste verwerker. Dat laatste kon wel een de juiste keuze 
zijn voor de toekomst. (overcapaciteit afvalverbrandingsovens) 
 

1.6 Bij een PPS-constructie kúnnen we te maken krijgen met drie partijen. 
Bij PPS waarbij de gemeente geen 100% aandeelhouder is, moet er twee keer Europees 
aanbesteed worden. Bij de eerste aanbesteding krijg je de aannemer met wie je een juridische 
vennootschap aangaat. Dan moet die vennootschap opnieuw Europees aanbesteden voor de 
daadwerkelijke inzameling(en). Het is daarbij niet ondenkbaar, dat je dan een derde partij erbij krijgt. 
Indien een private partij aandelen in handen heeft van de vennootschap, sluit dit de mogelijkheid van 
een ‘in-house’ opdracht bij voorbaat uit (Stadt Halle arrest).  

  
2. Het aanbod van Synthese verschilt niet wezenlijk van die van de andere aanbieders. 

Dit bureau heeft het eerste deel van het advies verzorgd. Men kent nu alle ‘ins en outs’. Het heeft, 
qua tijd, dan ook de voorkeur met hen verder te gaan. Bovendien werkt Synthese samen met 
Hekkelman advocaten en wij zijn zeer tevreden over het heldere en concrete advies van hen. 

 
Kanttekeningen 

 
a. Hekkelman geeft aan, dat er wel enige creativiteit nodig is om de flexibiliteit te bereiken. 

In het advies geeft Hekkelman aan, dat er binnen de bestaande regels wel enige creativiteit vereist wordt, 
om datgene te bereiken wat we willen: flexibiliteit, inspelen op ontwikkelingen en sturing houden op de 
wijze waarop de inzamelaar werkt. 

 
b Een PPS-constructie biedt volgens een gemeentelijke werkgroep1 de grootste flexibiliteit. 

Doordat er een samenwerking is met één partner kan er worden ingespeeld op ontwikkelingen, zonder dat 
lopende contracten moeten worden opgebroken. Die gedachte bestond er voor het onderzoek. De 
betrokken ambtenaren zijn door het uitgebrachte advies van mening veranderd. 

 
c Een private partner heeft specifieke know how waardoor de inzameling wordt geoptimaliseerd 

Door de gemeenschappelijke regeling wordt de know how van de private partner optimaal benut. 
Financiële prikkels in de vorm van bonusmalus leidt tot optimalisering van de inzameling en lagere 
kosten. 

 
e Toetreden tot gemeentelijke samenwerkingsverbanden is een alternatief. 

Er zijn alternatieven zoals Berkel Milieu. Het probleem bij deze constructies is, dat je (mede) vaart op de 
koers van andere gemeenten. Inspanningen bij de ene gemeente, komen niet volledig terecht bij die 
gemeente, maar leveren ook financiële voordelen op bij andere gemeenten. (dividenduitkering) 

3.  
Kosten, baten, dekking en begrotingwijziging 
Voor het begeleiden van de aanbestedingsprocedure rekent Synthese met een bedrag van € 14.000, -. 
Daarna wordt op basis van nacalculatie een bestek voor een gemeenschappelijke regeling opgesteld. Dit 
bedrag valt binnen de berekening van het afvalstoffenbeleidsplan en wordt op de afvalstoffenbegroting 
geboekt. 
 
Uitvoering 
Planning:  
Na opdrachtverlening zijn er ca 25 weken nodig voor het doorlopen van de aanbestedingsprocedure. Begin 
2010 is dan bekend wie de komende jaren in de gemeente Oude IJsselstreek het afval inzamelt. 
 
Evaluatie/verantwoording: 
Begin 2010 een andere inzamelaar, waarmee in overleg een exacte startdatum wordt afgesproken. 

                                                
1 Taakveld Milieu, Juridische zaken, Financiën, Inkoop, O. Ruimte: G. Schuurman en de wethouders Rijnsaardt en Van Balveren. 



Bijlage: Aanbesteding inzameling huishoudelijk afval. 
 
Op 9 december 2008 heeft u het eerste advies over de afvalinzameling ontvangen. 

 
 

Aanbesteding huisvuilinzameling (08int01067) 
Gevraagde beslissing:  

1. De voorkeur uitspreken voor een publiek private samenwerkingsconstructie en dit nader 
onderzoeken. 

2. Het onderzoek hiernaar uitbesteden en hiervoor € 20.000, - ten laste brengen van product 
afvalstoffen 

3. Als alternatief “normaal” Europees aanbesteding achter de hand houden 
4. De commissie informeren. 

     Toelichting:  

• De gemeente gaat de inzameling van afval in 2009 aanbesteden. Hierbij gaat de voorkeur 
uit naar een samenwerkingsconstructie met een private onderneming. De gemeente 
verwacht hiermee flexibel te kunnen opereren en soepel in te kunnen spelen op nieuwe 
ontwikkelingen. Tevens verwacht de gemeente dat de samenwerkingspartner meedenkt 
over het optimaliseren van de inzameling zodat beide partijen daar financiële voordelen bij 
halen. De gemeente bereidt de Europese aanbestedingsprocedure voor en begint daarmee 
met een nader onderzoek naar de PPS-constructie 

      Griffie: Ja, ter info 
      Beslissing: Akkoord 

 
Naar aanleiding van de beslissing op ons bovenstaand advies hebben we Bureau Synthese én Hekkelman 
een PPS-constructie nader laten onderzoeken. 
  
Op 14 april hebben we naar aanleiding van het uitgebrachte advies geadviseerd. Dat advies is aangehouden 
en daarbij is gevraagd om aanvullende informatie.  
 
Onder Beslissing staan de volgende opmerkingen genoemd. 

1. bestuurlijke wens is PPS, wat is het risico van PPS-constructie en hoe kun je risico’s afdichten? 
2. Als we voor PPS gaan, bij wie kunnen we dan het beste aanhaken? 
3. Bezien binnen kader raad van maximaal financieel rendement mogelijkheid gezamenlijke 

aanbesteding met (een aantal) gemeenten van de Achterhoek uitwerken. 
 
Ad 1. Bestuurlijke wens is PPS, wat is het risico van PPS-constructie en hoe kun je risico’s afdichten? 

 
De risico’s van PPS bestaan uit: 
 
a. Een PPS-constructie heeft een financieel risico. 
 Bij deelname aan een PPS-constructie is het (financiële) risico voor de gemeente groter dan  bij 

een gewone overheidsopdracht. De private partner is immers uit op financieel gewin. Ook worden 
er vraagtekens gezet ( door én Hekkelman én door de landelijke afvalpraktijk) bij de  interesse 
van bedrijven voor een dergelijke constructie, gelet op de beperkte opdracht, nml.: “slechts” één 
gemeente. Daarbij komt, dat de gemeente tenminste 51% van de aandelen moet kopen, wil ze 
als deelnemer in een private partij een meerderheidsbelang hebben.  
Afdichten risico: 
Omdat deze constructie een normale juridische entiteit vormt, die bedrijfsmatig gerund wordt, 
worden ook de normale bedrijfsmatige risico’s gelopen. 

 
b. Een PPS vormt een juridisch risico. 

PPS is in de vorm van een gemeenschappelijke regeling is een complexe juridische vorm, omdat 
tijdens de procedure moet worden ingegaan op statuten, aandelen, contracten e.d. voor de op te 
richten gemeenschappelijke regeling. Omdat de financiële risico’s al groot zijn, voegt de 
juridische complexiteit nog een extra risico toe. 
Afdichten risico: 

 Als gevolg van de complexe juridische risico’s, hebben we bij de begeleiding naast een bureau 
ook  juridische ondersteuning nodig. 



 
c. Een PPS vormt een beleidsmatig risico. 

 Wanneer uit de eerste aanbesteding een partner rolt, die beleidsmatig niet goed uitgerust is, 
lopen we daarmee een risico. Niet alleen moet er dan onmiddellijk geïnvesteerd worden in 
beleidsmatige medewerkers, ook maken we daarmee een “valse start”.  
Afdichting van dit risico: 
Dit kan voorkomen worden, door eisen te stellen aan de beleidsmatige kwaliteit in het bestek.  

  
Ad 2.  Als we voor PPS gaan, bij wie kunnen we dan het beste aanhaken? 

Uw college is op 9 december 2008 akkoord gegaan met het advies. Daarin staat, dat het college 
 kiest voor een Publiek Private Constructie. Daarmee wordt gekozen voor een samenwerking met 
 één aannemer.  

Afdichten van dit risico: 
Dit risico kunnen we niet afdichten, omdat de aannemer waarmee we wensen te samenwerken, uit 
een Europese aanbesteding komt. Daarbij komt, dat de PPS-constructie de inzameling ook 
Europees moet aanbesteden. De kans dat we dan te maken krijgen met een derdepartij, is niet 
ondenkbaar. 

 
Ad 3. Bezien binnen kader raad van maximaal financieel rendement mogelijkheid gezamenlijke 
 aanbesteding met (een aantal) gemeenten van de Achterhoek uitwerken. 

De samenwerking binnen de regio Achterhoek op gebied van afvalinzameling is al jaren zeer divers. 
 Eigen diensten zijn er in de gemeenten Doetinchem en Montferland. De gemeenten Montferland en 
Zevenaar werken met de afvalinzameling samen binnen Reinigingsdienst De Liemers (RDL). 

 De gemeente Bronckhorst is aangesloten bij de overheidsgedomineerde inzameldienst van Berkel 
 Milieu. De gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk zijn aangesloten bij de ROVA, eveneens 
 een overheidsgedomineerde inzamelaar. Resteren als gemeenten die een bedrijf inhuren: 
 Berkelland en Oude IJsselstreek. Van Berkelland is bekend, dat zij het liefst blijven opereren zoals 
 ze nu doen. Daarbij worden voor de inzameling regionale bedrijven ingeschakeld. 
 
 Voor de verwerking van het huishoudelijk afval worden alleen nog de lopende contracten 
 gerespecteerd. Regionaal zijn er nog overeenkomsten voor de verwerking van de huishoudelijke 
 afvalstoffen, restafval, GFT en KCA. De andere afvalstoffen zoals, papier, glas, textiel en 
 kunststoffen, regelt ieder voor zich. Hier is én geen samenwerking op gebied van inzameling én 
 geen samenwerking op gebied van verwerking. Berkelland brengt een deel van het afval naar de 
 verwerker Twence. (voormalige gemeente Neede) 
 
Aanbesteden inzameling 
Van een gezamenlijke aanbesteding op gebied van inzameling zal de komende jaren geen sprake kunnen 
zijn. Daarbij kijken we naar de verschillende belangen die er momenteel in de Achterhoek zijn.  
 
Aanbesteden verwerking 
Of er na 2012 ook nog samengewerkt wordt op gebied van verwerking, is ook nog maar een vraag.  
Montferland heeft, via voormalige gemeente Didam, een ander contract met de verwerking in Duiven. Het 
GFT van de RDL, wordt ook in Duiven afgeleverd. 
Alle overige gemeenten hebben een contract met de verwerker in Duiven (restafval) en de VAR in De Wilp. 
(GFT) 
 
Afdichten van dit risico: 
Dat is niet eenvoudig af te dichten. De toekomst zal leren of de Achterhoekse gemeenten als één groep 
blijven opereren. De gemeente Doetinchem is op basis van kostenoverweging al afgestapt van het overslaan 
van het afval. Er wordt daar gewerkt met afzetcontainers, die aan het eind van de dag vervoerd worden naar 
de bestemming. Overigens bestaat de verwachting, dat er op korte termijn een ruim overschot zal zijn op de 
markt van de verbrandingsovens. Klein blijven heeft dan meer de voorkeur, dan een gezamenlijke 
aanbesteding. 
 
 



 
Besluitenlijst van de vergadering van het college van B & W (week 28) d.d. 7 juli 2009 

Aanwezig : de heren Alberse, Freriks, Haverdil, Van Balveren, Rijnsaardt en mevrouw   
                               Sluiter 
Secretaris            : mevrouw Tamminga 

 
Aanbesteding inzameling huishoudelijk afval (09int00506) 
Gevraagde beslissing: 

1. Kiezen voor een traditionele Europese aanbesteding. 
2.  Bureau Synthese opdracht verlenen voor het begeleiden van de Europese 

aanbestedingsprocedure     
 
Toelichting: 

• De gemeente gaat de inzameling van afval opnieuw aanbesteden. Op 9 december heeft het 
college uitgesproken, dat de voorkeur uitgaat naar een PPS-constructie en dat dit nader 
onderzocht moet worden. Uit het onderzoek is gebleken, dat de door de raad gegeven 
kaderstelling ook bereikt kan worden met een traditionele aanbesteding en dat er aan een PPS-
constructie teveel nadelen verbonden zijn. Via een Europese aanbesteding met een helder 
bestek waarin prestatieafspraken zijn vastgelegd, wordt gezocht naar één afvalinzamelaar. 

Griffie: ter kennisgeving 
Beslissing: Niet akkoord met voorstel. PPS-constructie uitwerken. In een volgend college een 
presentatie laten geven over de opties. 

 
 
 


