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Onderwerp: Samenwerking binnen Twente op het gebied van milieu, duurzaamheid en afval (mda) 
2017-2018 

Advies: 
1. instemmen met de bestuursopdracht 2017-2018 ; 
2. de kosten zijnde 5.047,55 voor 5096 ten laste brengen van de post milieu algemeen en voor 50^o te 

dekken uit de afvalstoffenheff ing. 

Korte samenvatting: 
Op regionaal niveau wordt al jaren samengewerkt op het gebied van onder meer duurzaamheid, milieu en afval 
(mda). Voor de periode 2017-2018 is een bestuursopdracht opgesteld waarin de basisinzet en bestaande 
projecten binnen Twente op mda-gebied zijn vastgelegd. Die bestuursopdracht ligt nu voor. Kern is dat in het 
bijzonder aandacht zal worden besteed aan de thema's energie en afval. Meer dan in het verleden zal worden 
gewerkt met projecten op basis van coalition of the willing en minder met projecten waar alle gemeenten aan 
moeten meedoen en aan moeten meebetalen. 

Aanleiding: 
Al vele jaren vindt er onder de vlag van de Regio Twente samenwerking plaats op diverse gebieden, waaronder 
op het gebied van milieu, duurzaamheid en afval (afgekort mda). In oktober 2012 heeft de voormalige Regioraad 
van de Regio Twente onderzoek laten instellen naar doelmatigheid c.q. mogelijke bezuinigingen bij de Regio 
Twente. De visitatiecommissie leefomgeving die het onderzoek heeft uitgevoerd, heeft in maart 2013 haar 
eindrapport uitgebracht en aan de Regioraad aangeboden. Eén van de aanbevelingen betreft het met ingang van 
2017 beëindigen van de regionale samenwerking op het gebied van milieu, duurzaamheid en afval. Omdat een 
aantal taken toch beter op regionaal niveau opgepakt of afgestemd kan worden en er derhalve behoefte blijft 
aan regionale samenwerking op deze vakgebieden, is in november 2015 in het portefeuillehoudersoverleg mda 
besloten om ook na 2016 een vorm van samenwerking op mda-gebied te behouden. Tijdens het regionale 
portefeuillehoudersoverleg mda van 24 maart j l . is door alle portefeuillehouders ingestemd met de opgestelde 
bestuursopdracht. Die bestuursopdracht ligt nu voor. 
Belangrijk om hierbij op te merken is dat, anders dan in het verleden het geval was, de mda-samenwerking zich 
in de bestuursopdracht feitelijk beperkt tot energie en afval. Onderwerpen als bodem, geluid en dergelijke zijn 
feitelijk geen onderdeel van de bestuursopdracht. Het middel van 'coalition of the wi l l ing' zal meer dan in het 
verleden worden ingezet, waarbij deelnemers moeten betalen en degenen die niet mee doen dus niet hoeven te 
betalen. 

Relevante eerdere besluiten: 

Door het college zijn hieromtrent nog geen besluiten genomen. 

Doelstelling: 
Doel van de regionale samenwerking op mda-gebied is streven naar een energieneutraal Twente in 2050 en een 
afvalloze regio. De diverse nadere doelen zijn in de bestuursopdracht opgenomen. 
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Oplossing: 

Het vaststellen van de bestuursopdracht. 

Inhoudelijke bespreking: 
Al vele jaren wordt er samengewerkt op mda-gebied tussen gemeenten. Een deel daarvan vindt plaats onder de 
vlag van de Regio Twente. Uiteraard zijn er ook onderlinge contacten buiten de Regio Twente om. Zowel 
bestuurlijk als ambtelijk is er behoefte aan een vorm van samenwerking tussen de Twentse gemeenten. Anders 
dan in het verleden het geval was, is het aantal onderwerpen fors teruggebracht tot de thema's afval en 
energie. Actuele onderwerpen kunnen in overleg worden toegevoegd, zoals bijvoorbeeld asbest op bedrijfsdaken 
of andere milieugerelateerde onderwerpen waar gemeenten samen willen werken. 
Daar waar op bestuurlijk niveau er vooral behoefte is aan overleg en samenwerking op het gebied van afval en 
energie, is er op ambtelijk niveau ook behoefte aan kennisuitwisseling op breder gebied. Deze ruimte is 
aanwezig. Voor projecten kan op basis van coalition of the willing een project worden opgestart. Die projecten 
zijn geen onderdeel van de bestuursopdracht (en de bijbehorende financiën). 
In de bestuursopdracht zijn onderstaande thema's benoemd: 
Op het gebied van energie: 

grootschalige duurzame opwekking; 
woningen; 
bedrijven; 
maatschappelijk vastgoed. 

Op het gebied van afval: 
contractuele relaties; 
Twence; 
Afvalloos Twente; 
provinciaal en landelijk afvalbeleid. 

Effecten: 
Middels de nieuwe afspraken over mda-samenwerking zal op de belangrijke thema's afval en energie 
samenwerking binnen Twente mogelijk blijven. De nieuwe samenwerking zal begin 2018 worden geëvalueerd. 

Planning: 

De bestuursopdracht heeft betrekking op de jaren 2017 en 2018. 

Financiële consequenties: 
Voor de mda-samenwerking in de regio Twente is in onze begroting een bedrag opgenomen van C 16.470,-- p.j. 
(post milieu algemeen). 
De bijdrage van de gemeente Hellendoorn voor uitvoering van de bestuursopdracht is C 5.047,55. 50*^ van dit 
bedrag wordt gedekt uit de afvalstoffenheff ing. De overige 50*^ wordt ten laste gebracht van de post milieu 
algemeen. 
De projecten en kosten voor de mda-samenwerking die buiten de reikwijdte van de huidige bestuursopdracht 
vallen, zoals toekomstige nieuwe projecten op basis van coalition of the wil l ing, zullen ten laste van de 
bestaande post milieu algemeen worden gebracht. 
Personele consequenties: 

Het voorstel is voor de gemeente Hellendoorn fte-neutraal. 

Juridische consequenties: 
Door het aangaan van de samenwerking is ook voor komende jaren samenwerking op mda-gebied geregeld. 
Informatisering I Automatisering: 
n.v.t. 

Burger- en overheidsparticipatie: 
n.v.t. 

Communicatie: 
n.v.t. 

Overige consequenties: 
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