NIEUWSBRIEF RENESCIENCE
Uitgave 6 – 4 juli 2017

Via een nieuwsbrief informeren wij de raadsleden van gemeente Eindhoven, Geldrop-Mierlo en
Valkenswaard periodiek over de vorderingen van het REnescience project.

VEAT-procedure
De gemeenteraden zijn via een tussentijds nieuwsbericht (dd. 27 juni) hierover geïnformeerd.
Voor de volledigheid vermelden we deze informatie ook in de nieuwsbrief.
Cure heeft het voornemen een opdracht te gunnen aan Cure DONG Energy REnescience B. V. ("de
Joint Venture"). Dit betreft de nascheiding van gemengd huishoudelijk afval en de productie van
biogas uit dit afval.
Conform de Aanbestedingswet is dit voornemen gepubliceerd via TED, de Europese
Publicatiedienst op 2 juni 2017. Door middel van de aankondiging worden belanghebbenden in
staat gesteld om hun eventuele bezwaren tegen de voorgenomen gunning binnen 20 dagen
kenbaar te maken. Attero maakt hiervan gebruik en heeft een kort geding aangespannen. De zaak
dient op 29 augustus a.s. voor de rechtbank Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch. Twee tot vier
weken na de zitting volgt de uitspraak. Het voorstel REnescience staat pas voor daarna op de
raadsagenda’s gepland.
Omdat de zaak onder de rechter is kan Cure geen nadere inhoudelijke mededelingen doen, maar
wij zien de uitkomst van de procedure met vertrouwen tegemoet.

Evaluatie Gemeenschappelijke regeling Cure
In nieuwsbrief 4 berichtten wij u over de evaluatie van de Gr Cure. In de gemeenschappelijke
regeling is vastgelegd (art. 39) dat Cure elk vijfde jaar een evaluatieonderzoek uitvoert, voor de
eerste keer in 2017. Adviesbureau KplusV is op dit moment bezig met het afnemen van interviews
(medewerkers van Cure en gemeenten, wethouders/bestuurders en raadsleden). Deze worden op
korte termijn afgerond. De evaluatie verloopt volgens planning.

Deelname provincie aan Innovatieplatform REnescience
Om te komen tot 100% recycling willen we een Innovatieplatform oprichten waarin
kennisinstellingen, bedrijven, toeleveranciers, gebruikers, ontwerpers, overheid, etc., met elkaar
werken aan verbetering van de REnescience-techniek èn verbetering van de kwaliteit van de
outputproducten, zodat ze ingezet kunnen worden als grondstoffen.
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Afgelopen week is er gesproken met vertegenwoordigers van de provincie Noord-Brabant over
deelname in het Innovatieplatform REnescience. Uit dit gesprek (en ook uit eerdere gesprekken)
bleek dat de provincie erg enthousiast is over het Innovatieplatform en graag een bijdrage wil
leveren. Binnenkort praten we verder.

Verslag klankbordgroep 14 juni 2017
Op 14 juni is de klankbordgroep van de gemeente Geldrop-Mierlo weer bij elkaar gekomen. Het
verslag van deze bijeenkomst is toegevoegd als bijlage. De volgende bijeenkomst van de
klankbordgroep is in september gepland.
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