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ZZ-GRIFFIE Raadsadviseurs
FW: Formulier ingevuld: "Agenderingsverzoek"
ingevuld_formulier.xml

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Van: Griffie Groningen <geenantwoord@gemeenteoplossingen.nl>
Verzonden: zondag 11 oktober 2020 20:26
Aan: Griffie <Griffie@groningen.nl>
Onderwerp: Formulier ingevuld: "Agenderingsverzoek"
Referentie: GRO160240611572
Overzicht van gegeven antwoorden

vraag

antwoord

Fractie(s):

Partij voor de Dieren

Leden:

Kirsten de Wrede

Portefeuillehouder(s):

Chakor

Contactambtenaar:

J. van Linge, M.Hall

Onderwerp (max. 10
woorden)

Toekomstige verwerking afvalstromen

Doel van de agendering

Meningsvorming

Openbaar of geheim

Openbaar

Aanleiding (max. 100
woorden)

Het besluit om per 1 januari 2022 het restafval, Gft en
bedrijfsafval door Afvalsturing Friesland NV (Omrin) te laten
verwerken zou een weloverwogen keuze van de raad moeten
zijn. Des te meer omdat het voorstel onder meer inhoudt dat de
gemeente Groningen aandeelhouder wordt van het bedrijf.
Het voorstel laat (nog) in onvoldoende mate zien waarom Omrin
de meest logische keuze is voor afvalverwerking in de toekomst.
Zo zijn thema's als scheidingsrendement en CO2 reductie niet
uitgewerkt. Ook is er geen aanbestedingstraject geweest en is er
bij de risico's niet beschreven dat Omrin meerdere malen een
dwangsom heeft moeten betalen voor een te hoge
koolstofmonoxide en koolwaterstoffen uitstoot. Ook zijn er de
laatste jaren verschillende rechtszaken tegen het bedrijf
aangespannen o.a. over de te hoge zoutzuur uitstoot van de
verbrandingsoven.

Bespreekpunten (alleen in
geval van meningsvorming,
max. 200 woorden)

Mening / visie van de raad / andere fracties (en evt. het college)
gewenst t.a.v. de volgende punten:
- Risico's als gevolg van niet voldoen aan vergunning door REC
- Aanbestedingstraject/ inbesteding: financiële risico's voor
gemeente indien deze aandeelhouder Omrin wordt
- Huidige verwerkingstarieven Attero
- Vergelijkende cijfers op gebied van scheidingsrendement, CO2
(reductie) en uitstoot Zeer Zorgwekkkende Stoffen).
- onwenselijkheid van de Omrin centrale in Harlingen, die aan de
rand van het kwetsbare Waddenerfgoed de lucht vervuilt en

1

Overzicht van gegeven antwoorden

vraag

antwoord
waarvan bekend is dat gemeentes en provincie er weinig grip op
krijgen

Voorgestelde wijze van
bespreking / invulling van de
bijeenkomst (max. 50
woorden)

Agenderen in commissie. Graag zouden wij van andere fracties
hun mening horen over deze kwestie en tevens van het college
antwoord krijgen op onze zorgpunten, zoals hierboven kort
uiteengezet.

Benodigde tijd (naar
verwachting)

60 minuten

Gewenst / voorzien vervolg

Indien de beantwoording van het college onze zorgen niet weg
kan nemen, zullen wij een motie overwegen in de volgende
gemeenteraad.

Graag agenderen voor (...)

28-10-2020

Vanwege (...)

Graag spoedig, wanneer mogelijk.
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