
Voorstel aan : Gemeenteraad van 29 september 2014 

Door tussenkomst van : Raadscommissie van 16 september 2014 

Nummer : 49 

Onderwerp : Jaarrapport 2013 en ontwerpbegroting 2015 ARCG  

Bijlage(n) : 1.  Begroting GR ARCG 2015 

2.  Jaarrapport GR ARCG 2013 

3.  Concept raadsbesluit 

   

   

   

   

Samenvatting : De begroting GR ARCG wordt door het bestuur van deze 
gemeenschappelijke regeling vastgesteld. De raden van de 
deelnemende gemeenten worden vervolgens in de gelegen-
heid gesteld hun eventuele zienswijzen aan het bestuur 
kenbaar te maken. Voor 2015 geeft de begroting voor huis-
houdeli jk restafval geen prijssti jging aan. De tariefsti jging 
voor GFT is beperkt, namelijk 1,01%. Deze tariefsti jging 
komt overeen met de index die contractueel met Attero is 
vastgesteld. De begroting sluit met een saldo van 0 euro. 
Daarnaast wordt het jaarrapport 2013 ter kennis aan de 
raad aangeboden. 

 

   

Voorgestelde bslissing : 1.  Kennis te nemen van de jaarrekening 2013 GR ARCG. 
2.  In te stemmen met de begroting 2015 GR ARCG. 
3.  Geen zienswijze kenbaar te maken aan het algemeen 

bestuur over de begroting GR ARCG 2015. 
4.  Het college op te dragen het algemeen bestuur 

GR ARCG schrifteli jk over deze besluiten te informeren. 
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Inleiding 
De ARCG (Afvalbeheer Regio Centraal Groningen) is een gemeenschappelijke regeling 
(GR) van acht Groninger gemeenten. De deelnemende gemeenten zijn Bedum, 
Grootegast, Haren, Leek, Marum, Ten Boer, Zuidhorn en Groningen. Het gezamenlijke 
doel is om de inzameling en verwerking van afvalstromen waar mogelijk gemeenschap-
peli jk te organiseren. 
 
Jaarli jks stelt het algemeen bestuur van de ARCG een jaarrapport vast. In overeen-
stemming met artikel 27 van de GR wordt het jaarrapport met daarin het jaarverslag en 
de jaarrekening ter kennisneming aan de raden van de deelnemende gemeenten toege-
zonden. Het jaarrapport over 2013 treft u als bij lage aan. 
 
Daarnaast stelt het algemeen bestuur jaarli jks de begroting vast. De begroting 2015 
treft u ook als bij lage aan. Deze is vastgesteld in de vergadering van het algemeen be-
stuur van 3 juli 2014. Conform artikel 26 van de GR wordt de (ontwerp)begroting toege-
zonden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Eveneens conform dit art ikel 
heeft u de mogelijkheid om zienswijzen kenbaar te maken over de (ontwerp) begroting.  
 
ARCG jaarrapport 2013 
Het jaarrapport van de ARCG gaat in op de activiteiten die hebben plaatsgevonden op 
de locatie Woldjerspoor. Het jaar 2013 stond in het teken van reguliere werkzaamhe-
den. Er ging 157.470 ton afval over de weegbrug. Dat is 6,470 ton minder dan in 2012 
en 9.580 ton minder dan begroot. De afgelopen jaren wordt er steeds minder afval aan-
gevoerd. Deze afname geldt ook voor het volume bedrijfsafval en GFT. Dat komt deels 
doordat meer afval aan de bron wordt gescheiden en hergebruikt en deels door de ge-
volgen van de economische cris is. 
 
In 2013 werd er zeer substantieel meer kunststof uit het afval gehaald in de naschei-
dingsfabriek van Attero. Door de nascheiding van de kunststofverpakkingen worden de-
ze in toenemende mate hergebruikt. Via Attero werd deelgenomen aan een landeli jke 
pilot om drankenkartonnen na te scheiden. Ook ging ARCG met Attero in gesprek over 
het langlopende verwerkingscontract. Door de bekendmaking dat Attero zou worden 
verkocht zijn die gesprekken ti jdeli jk gestopt.  
 
Het jaar 2013 is afgesloten met een posit ief f inancieel exploitatieresultaat van  
€ 379.413,-. Vorig jaar is op advies van de accountant besloten om een bestemmings-
reserve ‘herstructurering ARCG’ in te stellen. Het posit ief exploitatieresultaat is, con-
form afspraak, toegevoegd aan deze bestemmingsreserve. Het saldo van deze reserve 
wordt daarmee € 646.000,-. Het streefbedrag is € 800.000,-. 
 
ARCG begroting 2015 
De begroting van de GR ARCG geeft inzicht in de activiteiten van de ARCG op Woldjer-
spoor voor het jaar 2015. De verwachting is dat de trend wordt voortgezet dat er iets 
minder afval over de weegbrug gaat dan in de afgelopen jaren. Uitgaand van het exploi-
tatieoverzicht van het eerste kwartaal van 2014 wordt verondersteld dat de daling in het 
volume afval, veroorzaakt door de recessie, minder wordt. Daarnaast wordt verwacht 
dat er meer kunststof zal worden nagescheiden in de scheidingsfabriek van Attero.  
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Een paar jaar geleden is de laatste hand gelegd aan de eindafdek van de stort Woldjer-
spoor. ARCG gaat er van uit dat het traject van formele overdracht aan de provincie 
Groningen in 2014 wordt afgerond zodat ARCG in 2015 geen rol meer heeft t.a.v. deze 
stortplaats. De contracten tussen SOZOG (Samerwerkingsverband Afvalstoffenverwij-
dering Oost en Zuidoost Groningen), SANOG (Samenwerkingsverband Afvalstoffenver-
wijdering Noordoost Groningen) en de ARCG over de verwerking van huishoudeli jk af-
val eindigen op 1 juli 2016. Er is een r isicoanalyse gemaakt over de situatie na beëin-
diging van de contracten. ARCG zal 2015 gebruiken om te zorgen dat de contractuele 
relatie met SANOG en SOZOG goed wordt afgehecht.  
 
Vanaf 1 juli 2016 bestaat het r isico dat 50% minder afval wordt verwerkt door Attero 
Groningen. Dit heeft ook consequenties voor de exploitatie van de voorzieningen van 
de ARCG. Het r isico ontstaat dat de door de ARCG gepleegde investeringen in de jaren 
na 2016 niet terugverdiend kunnen worden. Er bestaat ook een mogelijkheid dat er fr ic-
t iekosten ontstaan door de veranderende situatie, als ook negatieve exploitatieresulta-
ten. Daarom is besloten tot de instell ing van bestemmingsreserve herstructurering 
ARCG om op deze r isico’s te anticiperen. Op basis van accountantsadvies is besloten 
dat de bestemmingsreserve op een niveau van € 800.000,- moeten worden gebracht. 
 
In de begroting worden - zoals gebruikeli jk - tarieven gepresenteerd voor de verwerking 
van huishoudeli jk restafval, bedrijfsafval en GFT. Voor huishoudeli jk restafval presen-
teert ARCG een tarief zonder prijssti jging. De tariefsti jging voor GFT is beperkt, name-
li jk 1,01%. Deze tariefsti jging komt overeen met de index die contractueel met Attero is 
vastgesteld. De begroting sluit met een saldo van 0 euro. 
 
Vervolg 
Het algemeen bestuur van de GR ARCG heeft de begroting inmiddels vastgesteld en 
deze ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten aangeboden. Conform de bepalingen 
van de gemeenschappelijke regeling diende dit uiterl i jk 15 juli te gebeuren. Voor het 
vervolg geldt de volgende procedure: 
• Toezending aan de individuele raden (via de colleges van B&W) met de mogelijk-

heid om zienswijzen kenbaar te maken. 
• Verzending van de begroting aan Gedeputeerde Staten voor 15 juli  ( is dus

• Bespreken eventuele zienswijzen van gemeenten in de vergadering van het alge-
meen bestuur op 2 oktober 2014. 

 inmid-
dels verzonden) . 

 
Met deze procedure wordt tegemoet gekomen aan de eisen van Gedeputeerde Staten 
van de provincie Groningen en aan de mogelijkheid tot inbreng van de gemeenteraden.  
 
Advies college 
Zowel het jaarrapport 2013 als de begroting 2015 van de GR ARCG geven een ver-
trouwd en nauwelijks van de voorafgaande jaren afwijkend beeld. Wij vinden daarom 
dat zowel het jaarrapport als de begroting voor kennisgeving kunnen worden aangeno-
men en dat de begroting geen aanleiding geeft voor een zienswijze.  
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Voorgestelde beslissing 
Wij stellen u voor om: 
1.  kennis te nemen van de jaarrekening 2013 GR ARCG; 
2.  in te stemmen met de begroting 2015 GR ARCG; 
3.  geen zienswijze kenbaar te maken aan het algemeen bestuur over de begroting 

GR ARCG 2015; 
4.  het college op te dragen het algemeen bestuur GR ARCG schrifteli jk over deze be-

sluiten te informeren. 
 
Haren, 11 augustus 2014 
 
burgemeester en wethouders, 

 
 
 
mr. M.P. de Wilde, 
secretaris 

 J.G. Vlietstra, 
burgemeester 

 
 


