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Geachte raadsleden,
Voor de zomer is een voorstel inzake PMD met u gedeeld waarop u uw zienswijze heeft kunnen geven.
Het voorstel is om het huidige verwerkingscontract van het restafval, dat eindigt in juli 2023, te verlengen
tot juli 2026 in combinatie met het gescheiden inzamelen van PMD. Dit scenario is gekozen op basis van
de huidige financiële inzichten en heeft tot doel verdere stijging van de lokale lasten te voorkomen.
In vier gemeenten is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een zienswijze op het voorstel in te
dienen en heeft men aangeven zich in hetgeen dat wordt voorgesteld te kunnen vinden. In drie gemeenten
is via een amendement of een motie een bedenking kenbaar gemaakt. Het portefeuillehouderoverleg
Milieu en Duurzaamheid heeft daarop besloten een ‘second opinion’ te laten uitvoeren op de
berekeningen door een onafhankelijk bureau Royal HaskoningDHV (RHDHV). Het RHDHV rapport ‘Second
Opinion Kostenvergelijking PMD’ treft u hier aan ter kennisname.
RHDHV heeft opnieuw de meerkosten berekend, die samenhangen met het eventueel overstappen van
‘bron scheiden PMD’ naar ‘PMD nascheiden’. De conclusie is ook bij RHDHV dat stoppen met PMD
gescheiden inzamelen en overgaan op nascheiden € 4,8 - € 7,2 miljoen extra kosten betekent in de
periode tot juli 2026. In het aan de raden voorgelegde voorstel is op basis van de KplusV berekening
uitgegaan van € 6,3 miljoen aan meerkosten voor deze periode. De door RHDHV berekende meerkosten
zijn vergelijkbaar met de in het PMD voorstel gehanteerde meerkosten. De inzichten uit het RHDHV
rapport vormen daarmee geen aanleiding tot aanpassing van het oorspronkelijke voorstel/ advies ten
aanzien van het restafvalcontract en de PMD-inzameling.
Uit de ‘second opinion’ zijn ook verschillen naar voren gekomen, die samenhangen met een verschil in
aannames. Deze heffen elkaar echter min of meer op en hebben qua omvang een beperkt effect op de
hoofdconclusie, namelijk dat nascheiding van PMD binnen de huidige kosten- en vergoedingenstructuur
duurder is dan bronscheiden.
Tevens constateert RHDHV dat een alternatieve contractcombinatie, zoals nascheiding van PMD binnen
het huidige restafvalverwerkingscontract op een andere locatie, juridisch niet houdbaar is door een
aanleverplicht in het lopende restafvalcontract.
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De mogelijkheid voor het uitstellen van besluitvorming rondom de inzameling van PMD in samenhang
met het restafvalverwerkingscontract is beperkt in verband met het aflopen van het contract in 2023 en
kan tot uiterlijk begin 2022. Dit in verband met het tijdig opstarten van een eventuele Europese
aanbestedingsprocedure afhankelijk van het genomen besluit.
Het is nodig continue en nauwlettend de ontwikkelingen rondom PMD te blijven volgen. De wereld van het
afval en grondstoffen is in beweging. We houden daarom voortdurend de vinger aan de pols, zowel met
betrekking tot de ontwikkelingen PMD als ontwikkelingen in de markt van de restafvalverwerking en
nascheiding.
Het is altijd mogelijk dat er zich op korte termijn een ontwikkeling of wijziging voordoet, die vraagt om
herziening of aanpassing van de besluitvorming. Op dit moment en in komende periode is dat echter niet
te verwachten.
Op grond van deze overwegingen heeft het algemeen bestuur aan de GAD opdracht gegeven de
besluitvorming over het verlengen van het verwerkingscontract voor het restafval in samenhang met het
doorgaan met gescheiden inzamelen van PMD voor te bereiden. Besluitvorming hierover vindt plaats
tijdens de vergadering van het algemeen bestuur van 16 december 2021.
Namens het algemeen bestuur Regio Gooi en Vechtstreek,

A.H.J.J. Luijten
Waarnemend voorzitter
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