
 

Raadsvoorstel 
Datum vergadering : 17 december 2020 
Zaaknummer  : - 
Voorstelnummer : 2020/163 
Portefeuillehouder : -  
Bijlage(n)  : -  
Onderwerp  : Notitie onderzoek AVRI Regio Rivierenland 

 

 

Onderwerp 

Notitie onderzoek AVRI Rivierenland 

 

Beslispunten 

Instemmen met de inhoud en de procedure met betrekking tot het doen van een regionaal onderzoek 

zoals die in de ‘Notitie Onderzoek AVRI Rivierenlanden’ zijn aangegeven; 

 

Inleiding 
Naar aanleiding van de discussie die is ontstaan over het nazorgfonds stortplaatsen tussen de AVRI 

en de Provincie Gelderland, is deze kwestie in alle gemeenteraden van de deelnemende gemeenten 

aan de orde geweest. Zeven van de acht deelnemende gemeenteraden hebben moties aangenomen 

die vragen om meer onderzoek naar het ontstaan en de gevolgen van deze discussie.  

 

In alle moties wordt aangegeven dat een onderzoek in regionaal verband de voorkeur geniet.  

In veel gevallen is de griffier gevraagd de mogelijkheden voor een regionale samenwerking verder te 

onderzoeken.  

In bijgaande notitie gaan de griffiers in op de mogelijkheden die er zijn voor het doen van regionaal 

onderzoek. Er wordt daarbij stilgestaan bij de randvoorwaarden voor een onderzoek op inhoud, op de 

vorm van het onderzoek, de onderzoeksvraag. Als laatste wordt in de notitie een voorstel gedaan door 

de griffiers voor het doen van het onderzoek. 

 

Besluitgeschiedenis 

De afgelopen maanden is in alle 7 gemeenteraden een motie aangenomen die oproept tot een 

onderzoek in regionaal verband. 

 

Beoogd effect 

Het doen van een regionaal onderzoek naar de discussie rondom het nazorgfonds tussen de AVRI en 

de Provincie Gelderland, uiteindelijk resulterend in een onderzoeksrapport 

 

Argumenten 

1. De moties van de 7 gemeenten uit de regio Rivierenland kennen allen eenzelfde strekking; 

zowel op inhoud als op (regionale) aanpak;  

2. Het doen van gezamenlijk onderzoek noodzakelijk; het doen van 7 afzonderlijke onderzoeken 

is namelijk onwerkbaar. 

3. Gezamenlijke aanpak drukt ook de onderzoekskosten 
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Kanttekeningen 

- 

Duurzaamheid 

- 

 

Financiën 

Het doen van een gezamenlijk onderzoek drukt de kosten per gemeenteraad aanzienlijk. 

Hoe groot de bijdrage per gemeente zal zijn, is mede afhankelijk van het offertetraject en de selectie 

van het onderzoeksbureau.  

 

Uitvoering 

- 

Planning 

- 

Evaluatie 

- 

Communicatie 

- 

 

De gemeenteraad van West Betuwe, 

 

De griffier,   de burgemeester, 

Hans van der Graaff  Servaas Stoop 
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Raadsbesluit 

 
 

De raad van de gemeente West Betuwe; 

 

gelezen het voorstel van de griffier; 

 

besluit: 

 

Instemmen met de inhoud en de procedure met betrekking tot het doen van een regionaal onderzoek 

zoals die in de ‘Notitie Onderzoek AVRI Rivierenlanden’ zijn aangegeven; 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 17 december 2020, nummer 2020/0163 

 

de griffier,    de voorzitter, 

Hans van der Graaff   Servaas Stoop 


