Addendum bij de toetredingsverklaring van de gemeenschappelijke regeling
(bedrijfsvoeringsorganisatie) Reinigingsbedrijf Avalex tot de ballotageovereenkomst A

Gemeenschappelijke regeling (bedrijfsvoeringsorganisatie) Reinigingsbedrijf Avalex

NV HVC

Het volgende overwegende:
a.
b.
c.

d.

Aandeelhouders A zijn op grond van artikel 12 van de ballotageovereenkomst verplicht tot het
ter verwerking aanbieden van restafval (fijn en grof) en GFT aan HVC.
Avalex wenst dat het bij de deelnemende gemeenten van Avalex vrijkomende GFT dat ter
verwerking aan HVC wordt aangeboden wordt vergist.
Avalex wenst het gebruik van het overslagstation Delft zoveel mogelijk te continueren en
partijen zijn ten aanzien van het tonnage huishoudelijk restafval en GFT dat wordt
aangeboden aan HVC en via het overslagstation Delft wordt getransporteerd naar de
verwerkingsinstallaties van HVC, een korting overeengekomen op het toepasselijke logistieke
vereveningstarief dat HVC aan de aandeelhouders in rekening brengt.
Avalex en HVC streven in het kader van duurzaamheid en afname van congestie op het
wegennet naar transport van afval over water.

Komen in afwijking van/in aanvulling op de ballotageovereenkomst A, het volgende overeen:
1.

2.
3.

4.

De werking van artikel 12 (afvalaanbod) van de ballotage-overeenkomst wordt opgeschort tot
1 januari 2022, hetgeen betekent dat het aanbod van afval (GFT, fijn en grof restafval)
van/door Avalex aan HVC start per 1 januari 2022.
HVC draagt ervoor zorg dat het door Avalex aangeboden GFT-afval wordt vergist.
Op het door HVC in rekening te brengen logistieke vereveningstarief wordt voor afval dat in
overleg met HVC wordt overgeslagen op het overslagstation van Avalex te Delft een korting
verstrekt van € 7/ton, welk bedrag jaarlijks de indexering volgt die HVC toepast op de
component overslag binnen het logistieke vereveningstarief van HVC.
Vanuit het gezamenlijk streven naar duurzaamheid en afname van congestie op het wegennet
zullen Avalex en HVC onderzoek verrichten naar het vervoer en de overslag van de
afvalstromen, waarbij gekeken wordt naar zowel de milieubelasting, integrale kostenaspecten,
als ook de druk op het verkeersnetwerk teneinde uiterlijk eerste helft 2022 hierover
gezamenlijk een besluit te nemen.
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