
 

 

 

 
Aan de colleges van de deelnemende gemeenten van de ARCG 
Embargo tot 20 november 

 
 
      
      
Briefnummer :       
Bijlage(n) :     - 
 
Onderwerp :   Toekomstige verwerking afvalstromen ARCG 
        
 
 

Geachte dame of heer, 
 

De ARCG (Afvalbeheer Regio Centraal Groningen) is een gemeenschappelijke regeling 

(GR) van drie Groninger gemeenten. De deelnemende gemeenten zijn het Hogeland, 

Westerkwartier en Groningen. Het gezamenlijke doel van de ARCG is om de 

inzameling en verwerking van afvalstromen waar mogelijk gemeenschappelijk te 

organiseren. 

De ARCG sluit onder meer contracten af voor de verwerking van afval. Op 1 januari 2022 lopen de 

verwerkingsovereenkomsten af voor de verwerking van het restafval en Gft uit het ARCG gebied. 

Met deze brief informeren we u over het proces waarbij de verwerking van deze afvalstromen 

weer op de markt wordt gebracht. 

 

Marktverkenning 

De aanstaande afloop van de verwerkingsovereenkomsten is voor het ARCG bestuur aanleiding 

geweest om zich breed te oriënteren op de markt. De volgende criteria zijn benoemd als 

uitgangspunten om tot een keuze te komen voor een nieuw te sluiten overeenkomst. Een 

verwerker moet: 

- in staat zijn om het restafval na te scheiden;  

- ook brongescheiden restafval accepteren; 

- een hoog scheidingsrendement hebben;  

- inzetten op social return on investment; 

- een marktconform tarief bieden;  

- in staat zijn om het afval in Noord Nederland te verwerken;  

- gericht zijn op het omarmen van nieuwe innovaties die grondstofhergebruik bevorderen; 

- bereid zijn om te investeren in afval/grondstof gerelateerde werkzaamheden in de regio 

Groningen. Er wordt veel waarde gehecht aan het blijvend opwekken van groengas op het 

ARCG-terrein. 

 

De resultaten van de marktverkenning zijn besproken door het ARCG bestuur en in de colleges 

van de deelnemende gemeenten. De verkenning laat zien dat de wensen van de ARCG naar 

 

 



verwachting het best kunnen worden gerealiseerd door een relatie aan te gaan met het 

overheidsbedrijf Omrin. Aanbesteding kent onzekerheden omtrent het verwerkingstarief, 

mogelijkheden voor verwerking conform de uitgangspunten van de ARCG en de continuïteit van 

afvalverwerking op het ARCG-terrein.  

 

Omrin 

Omrin is de handelsnaam van Afvalsturing Friesland N.V. en N.V. Fryslân Milieu. De huidige 

aandelen van deze vennootschappen zijn in handen van o.a. een aantal Friese en Groningse 

gemeenten. Omrin is een financieel gezond bedrijf dat op het vlak van hoogwaardige verwerking 

van afvalstoffen goed presteert en innoveert.  

 

Verkenning om te komen tot een overeenkomst 

Het ARCG bestuur heeft besloten om een verkenning te starten naar de verwerkings- en 

dienstverleningsmogelijkheden die Omrin biedt in relatie tot de doelen van de ARCG. 

Het ARCG afval kan worden verwerkt door Omrin indien de ARCG of de deelnemende gemeenten 

als aandeelhouder toetreden tot Omrin. In de verkenning wordt nadrukkelijk ingezet op het 

blijvend gebruik van het ARCG-terrein voor afvalverwerking, waaronder de verwerking van Gft.  

 

Het ARCG bestuur gaat ervan uit dat indien er sprake is van toetreding, dit een langjarige 

verbintenis zal zijn. In de verkenning wordt onderzocht wat de juridische en financiële 

voorwaarden zijn voor toetreding en eventuele uittreding. De risico's voor de ARCG worden 

geanalyseerd. Verder is er aandacht voor zeggenschap, transparantie van de bedrijfsvoering, 

informatievoorziening en rapportage. 

 

Het ARCG bestuur verwacht dat indien de verkenning resulteert in een positief aanbod, dat 

besloten wordt tot toetreding tot Omrin als aandeelhouder. De omvang van het aandelenpakket 

zal dan gerelateerd zijn aan de omvang van de afvalstromen uit het ARCG-gebied in relatie tot het 

totaal van de afvalstromen die Omrin verwerkt. 

 

Proces 

Het ARCG bestuur heeft kennis gemaakt met een delegatie van de Raad van Commissarissen van 

Omrin. Beide partijen hebben uitgesproken te hopen op een zorgvuldige verkenning met een 

positieve uitkomst. Bij een positieve uitkomst wordt ingezet op besluitvorming in het eerste 

halfjaar van 2020. Mocht het ARCG bestuur kiezen dat het restafval vanaf 2022 door Omrin wordt 

verwerkt, dan zal ze u raadplegen. De raadpleging zal twee punten betreffen. Een voorstel om te 

kiezen voor Omrin omtrent afvalverwerking en dienstverlening en een voorstel omtrent 

toetreding tot Omrin als aandeelhouder.  

 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het bestuur, 
 
 

 
de heer H Tuithof,  secretaris 


