
 

     
                

                                                
 
 
 
Motie 
Reg.nr. 2015-01 (in te vullen door de griffie) 

 

Onderwerp: Rova 

 

De raad van de gemeente Heerde in vergadering bijeen op 2 februari 2015, gehoord de 

beraadslaging, 

 

ervan kennis nemende dat: 

- maandag 19 januari 2015 een delegatie van de gemeenteraad van Heerde op 

bezoek bij de ROVA was; 

 

overwegende dat: 

- daar ter sprake kwam dat ROVA een contract heeft met de VAR te Wijster voor 

het verbranden van restafval; 

- dit contract per 1 juli 2016 afloopt; 

- bij het aflopen van dat contract een bedrag vrij komt van meer dan 6 miljoen. Dat 

bedrag beschikbaar is voor verdeling naar rato tussen de respectievelijke 

aandeelhouders van de ROVA, te weten 21 gemeenten; 

- de ROVA m.b.t. het verbranden van het zogenaamde restafval opnieuw in 

onderhandeling gaat met de VAR vanwege het verstrijken van het huidige contract 

dat zoals gesteld per 1 juli 2016 afloopt;  

- de verwachting is dat het huidige tarief in het nu geldende contract in de nieuwe 

overeenkomst tussen ROVA en VAR met ongeveer de helft zou kunnen worden 

verlaagd; 

- de gemeente Heerde nu al goede resultaten boekt op het gebied van gescheiden 

inzamelen; 

- de belangrijkste landelijke doelstelling om in 2020 75% van al het afval 

gescheiden in te zamelen niet gerealiseerd kan worden zonder investeringen; 

- de gemeente Heerde als Cittaslow gemeente een extra verbinding heeft me de 

onderwerpen milieu en duurzaamheid; 

- investeringen m.b.t. afval meestal tot gevolg hebben dat de afvalstoffenheffing 

fors omhoog gaat; 

 

van mening zijnde dat: 

- dit voor onze burgers in deze moeilijke tijden bepaald lastig is en dit ook niet 

noodzakelijk is, gezien de financiële mogelijkheden op dit moment; 

- het wenselijk is dat het college onderzoekt in hoeverre het bedrag dat uitgekeerd 

wordt door de VAR aan de ROVA en vervolgens door de ROVA aan o.a. de 

gemeente Heerde wordt doorgesluisd, ingezet kan worden voor de noodzakelijke 

investeringen in infrastructuur op afvalgebied teneinde de doelstelling m.b.t. % 

gescheiden inzamelen te kunnen halen; 

- het daarnaast van belang is dat tijdig door het college wordt onderzocht in 

hoeverre het lagere bedrag dat onder het nieuwe contract tussen ROVA en VAR 

door de gemeente Heerde betaald dient te worden voor de verbranding van 

restafval gedeeltelijk direct vertaald kan worden in een lagere afvalstoffenheffing 

voor de burger en daarnaast voor een deel, voor zover nodig, wordt ingezet om 



 
de bepaalde doelstellingen op langere termijn na 2020 op het gebied van het 

gescheiden inzamelen te halen; 

 

verzoekt het college om: 

 

1. de beide onderwerpen investering in infrastructuur teneinde doelstelling 

gescheiden afvalinzameling en verlaging afvalstofheffing burgers voortvarend te 

onderzoeken en royaal voor de begrotingsbehandeling in dit najaar afzonderlijk 

(los van de begrotingsbehandeling) in de commissie Ruimte te bespreken; 

2. een concreet voorstel met onderbouwing daartoe aan de commissie voor te 

leggen; 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

Namens de fractie van PvdA 

Siebren Buist 


