AMENDEMENT

Voorstel nr. 20rv000073

Onderwerp/ontwerpbesluit: Scenario-onderzoeken milieustraten gemeente
Overbetuwe
Ons 20rb000085
De raad van de gemeente Overbetuwe in vergadering bijeen d.d.06-10-2020
Ondergetekenden stellen voor punten 2 en 3 van het raadsvoorstel te schrappen en
te vervangen door onderstaande:
2. De ambitie uit te spreken voortvarend aan de slag te gaan om op termijn een
circulair ambachtscentrum te realiseren en daarbij te onderzoeken met welke
gemeentes in onze regio er samengewerkt kan worden om een circulair
ambachtscentrum te realiseren;
3. In te stemmen met het adequaat in stand houden van de milieustraat in Elst en
onderzoek te doen naar de consequenties, kosten en randvoorwaarden voor
voorlopig openhouden van de locatie Andelst, zodat er een weloverwogen besluit
genomen kan worden over de toekomst van de locatie Andelst.
En aan het ontwerpbesluit toe te voegen;
5. Voor de locatie van de toekomstige milieustraat een transparante keuze voor
te bereiden waarbij ook andere opties dan Elst nadrukkelijk worden afgewogen
Toelichting:
 De raad staat (in meerderheid) achter de doelstelling om, op termijn, een
circulair ambachtscentrum (CA) te maken, als vervanging van de huidige
milieustraten. De termijn van 5-7 jaar is wat de indieners betreft ambitieus en
geen harde randvoorwaarde.
 De doelstellingen om te komen tot een volledige circulaire verwerking zijn
goed maar ook ambitieus. Het proces om te komen tot een circulair
ambachtscentrum (CA) vergt grote investeringen (5-7 miljoen) en verdient
een zorgvuldige afweging in tijd, geld en mogelijkheden; zeker nu we aan de
vooravond staan van grote hervormingen om te komen tot een sluitende
meerjarenbegroting.
 De raad vraagt het college nadrukkelijk om eerst de (on)mogelijkheden,
kosten en randvoorwaarden voor locatie Andelst exact in kaart te brengen en
daarna de keuze daartoe voor te leggen aan de raad. Dit om het
serviceniveau aan al onze inwoners van Overbetuwe te waarborgen.
Vervolgens kan dit meegenomen worden in de totale planvorming om te
komen tot een CA in tijd, investeringen en andere keuzes (zoals de
locatiekeuze) die nog gemaakt moeten worden.
 Dit onderzoek tijdig af ronden, met als richtlijn medio 2021 aan te houden.




Totdat de keuze van het CA definitief is, moeten de inwoners van
Overbetuwe vooralsnog ook gebruik kunnen blijven maken van Andelst;
Het nu al aankondigen van sluiten van Andelst is te voorbarig;
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