
Beste raadsleden,  

 

Hierbij stuur ik jullie een mail door die morgen waarschijnlijk ook via de griffie bij jullie binnenkomt. 

Omdat het kort dag is en omdat ik ook nog extra wil onderstrepen dat het belangrijk is dat alle 

partijen proberen de eigen leden van provinciale Staten nog over te halen om niet mee te gaan in het 

voorstel van GS, hierbij een concept amendement dat de PS leden zouden kunnen indienen. Ik weet 

dat een aantal partijen al heel actief zijn op dit onderwerp en ook al gecoördineerd met de collega’s 

van de andere AVRI gemeentes actie hebben ondernomen. Voor diegenen die dat nog niet gedaan 

hebben hierbij een oproep om dit alsnog te doen. 

 

Hartelijke groeten, 

Annet 

 

Geachte raadsleden van Rivierenland, 

 Hierbij stuur ik u de e-mails die de afgelopen dagen zijn gestuurd aan de Statenleden van de provincie 

Gelderland in verband met het besluit dat a.s. woensdag voorligt om de rekenrente van het 

Nazorgfonds te verlagen. Dit kost de Avri – en dus onze gemeenten - € 10 miljoen. We hebben aan de 

provincie voorgesteld om voor onze stortplaats een overgangsregeling in de verordening op te nemen, 

zodat we nu niet met deze € 10 miljoen worden geconfronteerd. Tegelijkertijd bieden we aan om een 

garantie af te geven dat we de reële risico’s – mochten die zich voordoen – wel zullen dekken. 

 Een oplossing ligt binnen handbereik, maar de provincie is nog niet bereid om bestuurlijk mee te 

bewegen. Er is al heel veel contact tussen raadsleden en Statenleden. Dank voor alle inspanningen tot 

nu toe! Wellicht kunt u onderstaande informatie (nogmaals) gebruiken om Statenleden te laten zien 

dat een oplossing mogelijk is, zonder dat we de provincie laten o 

Er heeft al een artikel in De Gelderlander gestaan, maar we zullen nu ook actief de pers gaan 

benaderen. Ook de social media zullen worden ingezet. Aan u het verzoek om hier ook via uw eigen 

kanalen ruchtbaarheid aan te geven. 

 Met vriendelijke groet, 

 Joost Reus 

Voorzitter DB en AB GR Avri 

Wethouder 

Gemeente Culemborg 

 


