TECHNISCHE VRAAG
Indiener: Han Boer - D66
Onderwerp: Aankoop aandelen Twence
Datum indiening vraag: 10-04-2019
Datum verzending antwoord: 15-04-2019
Formulering:
In het raadsstuk m.b.t. de aankoop aandelen Twence geeft het college aan dat de
onderhandelingen in maart 2018 ondermeer zijn opgeschort vanwege “gewijzigde
inzichten bij Twence over de manier waarop de aandelen konden worden
overgedragen”. De fractie van D66 is van mening dat er bij een eventuele aankoop
van aandelen door de gemeente Berkelland zoveel mogelijk zaken vooraf volstrekt
duidelijk moeten zijn en we zo weinig mogelijk met gewijzigde inzichten moeten
worden geconfronteerd. In het raadsstuk lezen we dat we de aandelen kopen onder
voorwaarde dat er geen leveringsplicht van afval op de aandelen rust. Dit is voor D66
erg belangrijk omdat wij voor nascheiding willen gaan en ook de vrijheid willen
hebben elder aan te besteden, als dat bijvoorbeeld voor de kosten die onze inwoners
moeten betalen gunstiger is. Wij vinden het dan ook belangrijk te vernemen dat niet
alleen de verkopende partij, Vuilverwerkingsbedrijf Noord Groningen, maar ook
Twence zelf verklaart dat er op de aandelen geen leveringsplicht van afval rust.
Vraag:

Kunt u ons een schriftelijke verklaring van Twence doen toekomen waarin Twence
verklaart dat er geen leveringsplicht van afval op deze aandelen rust.
Antwoord:
Nee wij kunnen u geen schriftelijke verklaring van Twence leveren. In reactie op onze
vraag hebben wij het volgende antwoord van Twence ontvangen:
‘Volgens de statuten van Twence zijn de aandeelhouders verplicht om hun huishoudelijk
restafval en GFT aan te bieden bij Twence. De gemeente Berkelland heeft als
aandeelhouder dan ook altijd aan deze verplichting voldaan. Door de aankoop van extra
aandelen breidt de leververplichting niet uit. De bewust gekozen gemeenschappelijke
basis in de statuten biedt Twence de mogelijkheid om de huishoudelijke afvalstoffen van
zijn aandeelhouders milieuhygiënisch verantwoord te verwerken tegen zo laag mogelijk
maatschappelijke kosten. De aandeelhouders hebben invloed op de verwerking van hun
huishoudelijke afvalstoffen, bijvoorbeeld bij het vaststellen van het verwerkingstarief en in
het maken van de afweging welke verwerkingstechniek op basis van financiële en
maatschappelijke argumenten het meest gewenst is. De gemeente Berkelland en Twence
hebben bovendien de mogelijkheid om gezamenlijk te beoordelen of binnen de kaders
van de communale samenwerking met Münster gebruik gemaakt kan worden van de
scheidingsinstallatie voor huishoudelijk restafval van de Stadt Münster.’
Toelichting:
1. Schriftelijke vragen worden kort en duidelijk geformuleerd.
2. Het antwoord volgt binnen 14 dagen nadat ze zijn ingediend bij de
griffie.

