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Onderwerp Zienswijze Avri kadernota 2023 “voorkeursscenario nazorgfonds 
stortplaats”  

 
 
Beste heer Reus, 
 

BEZOEKADRES Kuipershof 2 - 4191 KH Geldermalsen   POSTADRES Postbus 112 - 4190 CC Geldermalsen 
T (0345) 72 88 00 - gemeente@westbetuwe.nl - www.westbetuwe.nl 

Op 22 december jl. ontvingen wij van u de kadernota Avri 2023 met als specifieke bijlage de 

discussienota nazorgfonds stortplaats. Zoals in uw begeleidend schrijven is aangeven worden de 

betreffende stukken ter vaststelling aangeboden aan het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 10 

februari a.s. 

 

Gemeente West Betuwe wenst gebruik te maken van de mogelijkheid een zienswijze in te dienen ten 

aanzien van het voorkeurscenario voor het nazorgfonds stortplaats. Ten aanzien van de inhoud van de 

kadernota zelf, maken wij hiervan geen gebruik. Onderstaand motiveren wij onze zienswijze ten 

aanzien van het nazorgfonds. 

 

 

MOTIVERING 

 

Voorkeursscenario 

In de achterliggende periode is er veel gesproken over het tot stand komen van de financiële situatie 

van het nazorgfonds. Daarbij is onze grootste zorg de impact van de risico’s en de uiteindelijke kosten 

voor onze inwoners.  

 

Op meerdere vlakken geeft naar onze mening het scenario “gespaarde bedrag” uitvoering aan de wens 

om de kosten maatschappelijk verantwoord te houden. Op financieel vlak geeft dit scenario onder de 

huidige kennis het meeste stabiliteit. Het bedrag binnen het basistarief voor opbouw van het 

weerstandvermogen (12 euro per huishouden) wordt ook na 2022 doorgezet. Het is niet gewenst dit 

risico na 2022 bij de deelnemende gemeenten te laten terugvallen. Een extra heffing om zo het risico 

van een eventuele wijziging van de rekenrente naar 3.1 op te vangen, is niet verantwoord. 

 

In de discussienota geeft u tevens aan dat volgens u de berekende risico's omlaag zouden kunnen. 

Het inflatiepercentage is te hoog en levensduur van afwerking te kort. Hierbij is het onduidelijk of dit is 
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besproken met de provincie. Het is wenselijk om dit met de provincie te bespreken alvorens dit in de 

berekeningen door te voeren. 

 

Daarnaast beseffen wij ons dat er in 2022 nog diverse andere onzekerheden aan de orde komen 

rondom Avri als gemeenschappelijke regeling. En willen dan ook ten aanzien van het onderwerp 

stortplaats een duidelijk standpunt meegeven voor onze inwoners. Gemeente West Betuwe kiest voor 

een scenario dat onder de huidige kennis het meeste stabiliteit biedt en wijzigt de  impact op de 

tarieven en dus de kosten voor onze inwoners niet. 

 

Wij vertrouwen erop dat u onze zienswijze meeneemt in uw besluitvorming. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Gemeenteraad van West Betuwe, 

 

 

De griffier, 

 

de voorzitter, 

  

Hans van der Graaff  Servaas Stoop 

 


