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Geachte leden van de raad,

Area Reiniging N.V. (Area) heeft in opdracht van de aandeelhouders onderzoek verricht naar de
samenwerkings- en verbetermogelijkheden. Wij hebben u daarover geïnformeerd, het laatst per brief van
24 oktober 2016.
Zoals bij u bekend heeft de Raad van Commissarissen van Area (RvC) het verkennend onderzoek naar
samenwerking/samengaan met ROVA begin 2015 beëindigd. Destijds bestond over dit besluit verschil
van mening bij de aandeelhouders en werd vastgesteld dat er geen eensluidend standpunt bleek te zijn
over de toekomstige koers van Area.
Omdat op dit punt unanimiteit ontbrak, is na overleg tussen de aandeelhouders, opdracht gegeven aan
de gemeentesecretarissen om de ontwikkelingen en onderzoeken in de periode 2013-2016 door een quick
scan te evalueren. Doel daarvan was om te verkennen of er nog een gezamenlijk belang van de
samenwerking binnen Area aanwezig was en het benoemen van de leermomenten in dit proces.
De raadsbesluiten van de aandeelhouders ten aanzien van de visienotitie afvalbeheer en vervolgens de
opdracht aan Area tot het doen van onderzoek naar samenwerkings- en verbetermogelijkheden vormden
daarbij het vertrekpunt, maar wel tegen het licht van 2017.
Bij de quick scan zijn onderwerpen als governance, beleidsconvergentie, de visienotitie afvalbeheer en
verbeter- en samenwerkingsmogelijkheden zowel vanuit de aandeelhouders- als de opdrachtgeversrol
geëvalueerd.
De quick scan laat zien dat de uitgangspunten zowel bij de oprichting van Area als bij de opdracht aan
Area tot het verkennen van de samenwerkings- en verbetermogelijkheden ongewijzigd zijn gebleven.
Op grond daarvan achten de colleges het gewenst om over te gaan tot vaststelling van het strategisch
bedrijfsplan 2016-2021 door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA). Dit heeft tot nu toe
nog niet plaats gevonden. Met de vaststelling geven de aandeelhouders invulling aan de door Area
gewenste gezamenlijke strategische koers.
Daarbij krijgt Area opdracht verder vorm en inhoud te geven aan het plan en een nadere concretisering
daarvan ter besluitvorming aan de AVA voor te leggen. Bij de uitwerking zal volgens ons specifiek
aandacht geschonken moeten worden aan de volgende aspecten:
•
•
•
•

Hoe gaat de samenwerking plaatsvinden;
Met wie;
In welke vorm;
Welk voordeel levert deze samenwerking op.

- 2Zodra ter uitvoering daarvan voorstellen worden geconcretiseerd zal de geëigende procedure worden
gevolgd. Dat betekent dat de directeur/bestuurder en de RvC alsdan een compleet uitgewerkt voorstel
voorleggen aan de AVA.
Indien het daarbij gaat om concrete plannen voor strategische samenwerking of fusie met een andere
overheidsgedomineerde afvalorganisatie zal daarover een zienswijzeprocedure voor de gemeenteraden
worden gevolgd.
Met voorgaande beogen de colleges om Area de mogelijkheid te bieden gericht vorm en inhoud te geven
aan het optimaliseren van de bedrijfsvoering en het daardoor versterken van de positie in de markt en
haar positie als betrouwbare samenwerkingspartner.
Hiermee geven colleges invulling aan het gemeenschappelijk belang zowel vanuit het perspectief van
aandeelhouder als opdrachtgever.
Hoogachtend het college van
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