
Z.16 53 7/ INT. 06 10 1  

 

 

 

   

  

*Z0038D6E356* 
  

 

Voorstel aan :  Gemeenteraad van 25 september 2017 

Door tussenkomst van :  Raadscommissie van 11 september 2017 

Nummer :  36 

Onderwerp :  Begroting GR ARCG 2018 

Bijlage(n) :  1.  Begroting 

2.  Concept raadsbesluit  

Steller advies :  Albert Heijerman 

   

   

   

Samenvatting :  Jaarli jks stelt het bestuur van de GR ARCG (de gemeen-

schappelijke regeling Afvalbeheer Regio Centraal Gronin-

gen) de begroting ARCG voor het komende jaar vast. Ver-

volgens worden de raden van de deelnemende gemeenten  

in de gelegenheid gesteld om hierover desgewenst hun 

zienswijze aan het bestuur ARCG kenbaar te maken. De 

begroting ARCG voor 2018 toont, evenals in voorgaande 

jaren, een stabiel en vertrouwd beeld vertoond. Daarom is 

er vooralsnog geen aanleiding voor een zienswijze. 

   

Voorgestelde beslissing :  1.  Ten aanzien van de begroting 2018 geen zienswijze aan 

het bestuur ARCG kenbaar te maken. 

2.  Ons college te verzoeken om het algemeen bestuur van 

de GR ARCG schrifteli jk over het besluit van de raad te 

informeren. 

 

 

 Nee      Ja 

Dit besluit behoeft goedkeuring van Gedeputeerde Staten 

van de provincie Groningen op grond van artikel 21, eerste 

en tweede lid, van de Wet algemene regels herindeling. Het 

besluit treedt pas in werking als he t is goedgekeurd. 
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De ARCG (Afvalbeheer Regio Centraal Groningen) is een gemeenschappelijke  regeling 

(GR) van acht Groninger gemeenten. De deelnemende gemeenten zijn Bedum, Gronin-

gen, Grootegast, Haren, Leek, Marum, Ten Boer en Zuidhorn. Het gezamenlijke doel is 

om de inzameling en verwerking van afvalstromen waar mogelijk gemeenschappelijk te 

organiseren. 

 

Elk jaar stelt het algemeen bestuur van de ARCG een begroting vast. De begroting voor 

het jaar 2018 treft u als bij lage aan. Deze is als ontwerpbegroting vastgesteld in de ver-

gadering van het algemeen bestuur van 11 mei 2017. Conform artikel 2 5 van de GR 

ARCG wordt de (ontwerp) begroting toegezonden aan de raden van de deelnemende ge-

meenten. Op grond van dit art ikel heeft u de mogeli jkheid om hierover een zienswijze 

kenbaar te maken. 

 

ARCG begroting 2018 

Onlangs hebben wij u de algemene beleidsmatige en financiële kaders ARCG voor 2018 

toegestuurd. Deze kaders vormen de basis voor de ARCG begroting 2018. De begroting 

geeft inzicht in de activiteiten van de ARCG op de locatie Woldjerspoor, alsmede de fi-

nanciële vertaling daarvan. De ARCG verwacht dat ongeveer 93.100 ton afval wordt aan-

geboden voor verwerking. Dat is ongeveer 3.000 ton meer dan de prognose voor 2017. 

Verder verwacht ARCG ook voor 2018 een sti jging in de nascheiding van drankenkartons. 

Tenslotte verwacht ARCG dat de sti jging van het  gebruik van de afvalbrengstations zich 

zal voortzetten. 

 

Voor de verwerking van huishoudelijk restafval, bedrijfsafval en GFT worden de tarieven 

voor 2018 gepresenteerd. Voor huishoudelijk restafval wordt een tarief gepresenteerd dat 

0,4% hoger is dan het tarief voor 2017. De tariefsti jging voor GFT is nog niet bekend. De 

verwerking van GFT dient namelijk opnieuw te worden aanbesteed.  

Verder wordt de financiële posit ie gepresenteerd, mede op basis van de omvang van de 

r isico’s en de aanwezige weerstandscapaciteit.  

De gemeente Haren zamelt geen bedrijfsafval in; de cijfers die op deze afvalstroom be-

trekking hebben, hebben voor ons dan ook geen directe betekenis.  

 

De begroting ARCG 2018 geeft een vertrouwd en een ten opzichte van vorige begrotingen 

stabiel beeld. Wij menen daarom dat deze begroting voor kennisgeving kan worden aan-

genomen en geen aanleiding geeft voor een zienswijze. 

 

Beknopte samenvatting 

 

Afvalverwerking 

In het verleden zijn, onder desti jds gunstige voorwaarden, langdurige contractuele ver-

plichtingen tussen ARCG en Attero voor de verwerking van huishoudelijk restafval in de 

verwerkingsfabriek in Groningen aangegaan. Deze verplichtingen hebben een looptijd tot 

eind december 2021. 

 

ARCG gaat er van uit dat in 2018 ongeveer 93.100 ton afval zal  worden aangeboden. Dit 

is ca. 3.000 ton meer dan voor 2017 werd begroot. Deze prognose is onder meer geba-

seerd op de huidige economische omstandigheden en is mede afhankelijk van de mate 

waarin burgers worden gestimuleerd om hun afval aan de bron te schei den. 
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Mate van nascheiding 

Er wordt momenteel in de scheidingsfabriek van Attero 27 kilo per inwoner aan kunstof-

fen en 5 kilo aan drankenkartons nagescheiden. ARCG verwacht voor 2018 een zelfde 

hoeveelheid nagescheiden kunststof te verwerken. In verband m et technische voouitgang 

wordt voor de werking van drankkartons een hoger volume verwacht.  

 

Zonnepark Woldjerspoor 

Op particulier init iatief is, met een SDE-subsidie, dit jaar gestart met de aanleg van een 

grootschalig zonnepark op de voormalige stortplaats Woltjerspoor. Dit zonnepark bestaat 

uit ongeveer 60.000 panelen. De totale capaciteit is 18Mwatt per jaar. Verwacht wordt dat 

het zonnepark in 2018 volledig in bedrijf is.  

 

Aflopende contracten 

De huidige contracten voor de verwerking van GFT zijn eind 2 016 verlopen en vervolgens 

eenmalig met een jaar verlengd. Een nieuwe overkomst per  2018 is in voorbereiding. 

Daarbij heeft vergisting van het GFT de voorkeur, omdat daarmee een (meer) hoogwaar-

dige verwerking kan worden gerealiseerd.  Het contract voor restafval verloopt eind 2021. 

Medio 2018 wordt het proces, dat tot een nieuwe overeenkomst moet leiden, gestart.  

 

Afvalstoffenbelasting 

Sinds 1 januari 2015 heft het Rijk een belasting over te storten en te verbranden afval. 

Dat geldt zowel voor afval dat in  Nederland als in het het buitenland wordt verwerkt. Er is 

nog veel onduideli jk over een juiste verrekening van deze belasting met Attero. ARCG is 

daarover met Attero in gesprek.  

 

Financiële gevolgen 

Zoals wij al hebben aangegeven geeft de begroting ARCG v oor 2018 een verstrouwd en 

stabiel beeld. Er is sprake van een geringe fluctuatie van de tarieven (grijs + 0,4%;  GFT 

nog niet bekend). Verrekening vindt plaats op basis van nacalculatie. Het resultaat zal 

worden verdisconteerd in de afvalstoffenheffing 2019. 

 

Vervolg 

Helaas is het niet gelukt u de ontwerp-begroting ARCG nog voor het zomerreces aan te 

bieden. Deze is namelijk pas op 11 mei j l.  als zodanig vastgesteld. De (definit ieve) be-

groting dient uiterli jk 1 augustus a.s. aan Gedeputeerde Staten van onz e provincie aan-

geboden. Daarbij geldt dat zienswijzen die na 1 augustus a.s. door de raden van de deel-

nemende gemeenten bij het bestuur ARCG worden ingediend, zo nodig alsnog als mutatie 

in de begroting kunnen worden verwerkt.  

 

Voorstel 

Wij stellen u voor om: 

1.  Ten aanzien van de begroting 2018 geen zienswijze aan het bestuur ARCG kenbaar te 

maken; 

2.  Ons college te verzoeken om het algemeen bestuur van de GR ARCG schrifteli jk over 

het besluit van de raad te informeren.  

 

Haren, 30 mei 2017 

 

burgemeester en wethouders, 

 

 

mr. M.P. de Wilde,  

secretaris 

 P. van Veen, 

burgemeester 
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