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Geacht college,

Op 11 september jl. hebben wij via een publicatie op AfvalOnline kennis genomen van uw voornemen 
om de verwerking van huishoudelijk afval door NV BAR Afvalbeheer in samenwerking met Irado NV 
onder te brengen bij Omrin. In de brief aan de Raad van 3 september 2019 (met uw kenmerk 103970) 
bij deze publicatie wordt een nadere toelichting gegeven op deze keuze.

Een week na de publicatie zijn wij per mail door United Quality geïnformeerd over het voornemen 
om de opdracht te verlenen aan Irado NV. Dit naar aanleiding van de door NV BAR Afvalbeheer 
gehouden marktconsultatie voor de verwerking van restafval waaraan wij als marktpartij en als 
potentiële verwerker van het restafval deelgenomen hebben.

In de mail van United Quality is aangegeven dat u voornemens bent om aandeelhouder te worden van 
Irado NV om vervolgens de opdracht voor de verwerking van het huishoudelijk afval via quasi- 
inbesteding aan Omrin te verlenen. Op zich is (quasi-)inbesteding toegestaan. Echter, op basis van 
ingewonnen juridisch advies is het de vraag of nu aan alle wettelijk voorwaarden is voldaan. Om te 
kunnen bepalen of deze constructie in dit geval rechtsgeldig is, zullen wij bij Irado NV een WOB- 
verzoek indienen ter verkrijging van nadere informatie.

Wat wij waarderen is dat de BAR-gemeenten duurzaamheid nastreven. Dit streven maakt dat wij een 
aantal feitelijke onjuistheden, die in de brief van de burgemeester aan de raad staan, willen 
benoemen. Het lijkt ons in niemands belang dat de raad onjuist is geïnformeerd met als mogelijk 
gevolg dat er op basis van verkeerde gronden een besluit wordt genomen. Als voorbeeld: er wordt 
gesteld dat via Omrin de meest duurzame verwerking van het restafval tegen de laagste kosten 
wordt gerealiseerd. Op basis waarvan kan deze conclusie worden getrokken als andere verwerkers 
niet eens in de gelegenheid zijn geweest om een concreet voorstel te doen? Een marktconsultatie is 
niet afdoende om zo’n stellige conclusie te trekken.

Ook een gegarandeerd scheidingspercentage van 38 % grondstoffen is incorrect. De organische natte 
fractie welke onderdeel is van deze 38 % en wordt afgescheiden, betreft geen grondstof en valt ook 
niet onder de definitie van recycling volgens de wettelijke bepalingen (LAP3). In de installatie van 
Attero in Wijster wordt de organisch natte fractie ook uit restafval afgescheiden en vergist waarbij 
wij groen gas produceren. Echter, gelet op de wettelijke regels, wordt deze nagescheiden stroom 
door ons niet als grondstof meegeteld. Er moeten dus wel appels-met-appels worden vergeleken.
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Ten slotte nog het argument van afstanden. Dit is pertinent onjuist! Bij onze geavanceerde 
installatie in Wijster wordt het restafval nagescheiden en ook direct op dezelfde locatie gesorteerd. 
In tegenstelling tot Omrin bevindt onze afvalenergiecentrale voor de verwerking van het 
overgebleven restafval zich op dezelfde locatie. Daarnaast wordt de procentueel grootste stroom 
afgescheiden verpakkingsafval, de LDPE-folie, ook op dezelfde locatie verwerkt tot granulaat welke 
als grondstof wordt ingezet voor nieuwe kunststoffen. Deze innovatieve installatie is onlangs nog 
door Frans Timmermans geopend.

Wij verzoeken u om (nogmaals) kennis te nemen van onze bijdrage aan de marktconsultatie en 
daarbij ook bovenstaande in ogenschouw te nemen. Wij gaan ervan uit dat dit voldoende basis geeft 
om het voornemen om de verwerking van het restafval via de route quasi-inbesteden terug te 
trekken en de verwerking conform de wettelijke regels via een Europese aanbesteding in de markt te 
zetten.

Omdat de NV BAR Afvalbeheer een samenwerking betreft van de gemeenten Albrandswaard, 
Barendrecht en Ridderkerk, hebben wij naast een afschrift van deze brief aan uw raad ook een 
afschrift aan het college en de raad van de andere twee gemeenten gestuurd.

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Onder voorbehoud van alle rechten en weren, 

Met vriendelijke groet,

;kes
Commercieel directeur

Kopie aan: - Gemeente Barendrecht, Leden van de gemeenteraad;
- Gemeente Albrandswaard, College van Burgemeester & Wethouders;
- Gemeente Albrandswaard, Leden van de gemeenteraad;
- Gemeente Ridderkerk, College van Burgemeester & Wethouders;
- Gemeente Ridderkerk, Leden van de gemeenteraad.


