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Geachte Raad,
Zoals bekend komt het Afvalbeleidsplan binnenkort naar u toe ter bespreking in commissie en
raad. Vooruitlopend op dit beleidsplan wil het college een ontwikkeling met u delen rond de
samenwerking met Avalex. De gemeente Voorschoten is in het kader van de wet milieubeheer
verplicht om zijn inwoners de mogelijkheid te bieden om het afval weg tee brengen naar een
milieustraat. Deze hoeft niet in de eigen gemeente aanwezig te zijn en mag via een contract /
samenwerking in een andere gemeente te liggen. Om te voldoen aan deze wettelijke regel is er
in 2011 een overeenkomst gesloten met Avalex, waardoor de inwoners gebruik kunnen maken
van de milieustraten welke beheerd worden door Avalex.
De overeenkomst had een looptijd van vier jaar met de mogelijkheid van twee maal een jaar
verlenging. Stilzwijgend is deze overeenkomst door gelopen. Het blijkt dat de afgelopen jaren
de inwoners van Voorschoten zeer regelmatig gebruik maken van de milieustraat. In 2020
waren er ruim 12000 registraties uit Voorschoten. In het eerst kwartaal van 2021 hebben er al
2763 registraties plaats gevonden.
Binnen de GR Avalex is er in 2018 besloten om over te gaan tot een andere afrekensystematiek
voor de deelnemenede gemeenten.
De gemeente Voorschoten neemt geen deel in Avalex en hierdoor is de overeenkomst van
Voorschoten met Avalex, tijdelijk, buiten beeld gebleven.
Het afgelopen jaar is binnen Avalex duidelijk geworden dat de overeenkomst met Voorschoten
voor het gebruik van de milieustraat aangepast dient te worden. De verwachting is dat de
kosten voor het gebruik van de milieustraat flink zullen stijgen. Dat blijkt uit een rekening die
we over 2020 hebben ontvangen. Deze is in de jaarrekening verwerkt, maar hierover zijn we op
bestuurlijk niveau in gesprek en onderhandeling.
Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

A. R. de Graaf,
gemeentesecretaris

Ch. B. Aptroot,
burgemeester

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.
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