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Onderwerp : mogelijke overname van Van der Gallen te Kootstertille en VValterswald

Geachte Statenleden,

Op 2 februari jl. hebben wij u schriftelijk (kenmerk: 01961204) geInformeerd over ontwikke-
lingen bij de provinciale vestigingen van Van der Galien te Kootstertille en Walterswald.
Hierbij brengen wij u graag op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.

Overnamekandidaat
In de afgelopen periode is Van der Galien in contact gekomen met een externe partij, die
vergaande belangstelling heeft om beide vestigingen over te nemen. lnmiddels heeft gede-
puteerde Hoogland overleg gevoerd met Van der Galien, de externe partij en de FUMO. Op
basis van dit gesprek zijn wij positief over een doorstart van de vestigingen van het afvalbe-
drijf door de externe partij. Wij gaan ervanuit dat het bestaande afvalbedrijf met de nieuwe
eigenaar kan functioneren binnen de wettelijke vereisten en dat de werkgelegenheid in stand
blijft.

Voor de externe partij, waarvan de naam in verband met de vertrouwelijkheid van de over-
namegesprekken nog niet kan worden vrijgegeven, is het van belang dat de vergunningsitua-
tie bij beide vestigingen op orde wordt gebracht. Gezien de vereiste proceduretijd hierbij
wordt naar verwachting over circa een half jaar duidelijk of de overname definitief kan wor-
den.

Vervolgproces
De overnamekandidaat krijgt een aantal maanden de tijd om tot een goede vergunningaan-
vraag te komen. Ook wordt de komende tijd benut om met de FUMO tot concrete werkaf-
spraken te komen. Zoals wat wel en niet is toegestaan in afwachting van een nieuwe (revi-

- 1 / 2 - Otis kenmerk: 01977568



pr ovinsje fr yslan
pr ovincie fr yslan

sie)vergunning. Zo voert het bedrijf werkzaamheden die niet vergund zijn per direct niet meer
uit.

Gezien de ontwikkelingen zijn wij voornemens het verscherpt toezicht, dat medio 2020 is
ingesteld, op te heffen.

Historie
Op 1 februari hebben wij in de GS-vergadering een aantal voorgenomen besluiten genomen,
waarbij onder andere de aanvraag om een revisievergunning Wet Algemene Bepalingen
Omgevingsrecht (Wabo) wordt geweigerd en de geldende Wabo-vergunningen voor beide
vestigingen worden ingetrokken. Van der Gallen had tot en met 21 maart de gelegenheid
hierbij een zienswijze in te dienen. Definitieve besluitvorming vindt plaats na de zienswijze-
periode.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geInformeerd. Wan neer zich nieuwe
ontwikkelingen voordoen stellen wij u daarvan op de hoogte.

Gedeputeerde Staten van Fryslan,

drsAAM.Brqk,-voorzitter
voor deze, de l000.voorzitter

R.E. Bo iL0_15.,-Riemersma, MBA MOM, secretaris

I.a.a.:
FUMO
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