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Proces

Eerste fase: marktverkenning (voorjaar – najaar 2019) 

• Bepalen bestuurlijke uitgangspunten ARCG.

• Verkenning markt.

• Consultatie colleges ARCG gemeenten.

• Besluit ARCG tot verkenning inbestedingstraject.

• Informeren ARCG raden over besluit.

Tweede fase: aanbod Omrin (najaar 2019 – nu)

• Uitgebreide consultatie Omrin over wensen en aanbod.

• ARCG besluit tot toetreding als individuele gemeenten.

• Betrokkenheid onafhankelijk adviesbureau



Bestuurlijke uitgangspunten

De toekomstige verwerker moet:

• kunnen nascheiden.

• een hoog scheidingsrendement hebben.

• een marktconform tarief kunnen bieden.

• het afval in Noord-Nederland verwerken.  

• innovaties omarmen die grondstofhergebruik 
bevorderen.

• medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt in 
dienst hebben.

• bereid zijn om te investeren in afval/grondstof 
gerelateerde werkzaamheden in regio Groningen.



Marktverkenning: verwerkers restafval





Afwegingen o.b.v. marktverkenning

• Bij aanbesteding: gelijk speelveld erg belangrijk, o.a. om 
rechtszaken te voorkomen.

• Gelijk speelveld lastig te realiseren.

• Beperkt aantal inschrijvende partijen verwacht, dus beperkte 
marktwerking.

• Mate waarin bij aanbesteding wordt voldaan aan bestuurlijke 
uitgangspunten is ongewis.



Afwegingen o.b.v. marktverkenning

• Geen zekerheid over committering Attero aan Vagron. 

• Behoud Vagron alleen mogelijk als ARCG gemeenten bereid 
zijn om risico’s en kosten van te weinig afval financieel af te 
dekken met hoog tarief.

• Prijsontwikkelingen bij overheidsbedrijven zijn stabieler en 
voorspelbaarder.

• Omrin laat goede prestaties zien op bestuurlijke 
uitgangspunten zoals scheidingsresultaten, energieproductie, 
tarief en circulair profiel. 



Afwegingen o.b.v. marktverkenning

• Logische verwerkers zijn Attero of Omrin.

• Kiezen voor aanbesteden of inbesteden sluit altijd een 
van deze partijen uit.

• Omrin geniet voorkeur door tarief, innovaties t.a.v. 
scheidingspercentages, energierendement plus circulair 
profiel.



Besluit

• Verkenning voorwaarden inbesteden bij Omrin.

• Onderdelen verkenning.
– de dienstverlening en verwerkingsmogelijkheden die Omrin biedt in 

relatie tot de doelen op het vlak van duurzaamheid en een circulaire 
economie.

– juridische en financiële voorwaarden van toetreding tot Omrin, 
inclusief risico analyse.  



Vervolgverkenning Omrin
Criteria Aanbod Omrin Huidige situatie

Duurzaamheid en 
milieuprestaties

Scheidingspercentage: 38,5 – 
50% voor 2025

Energie productie hoog door 
nieuwe installaties.

Scheidingspercentage Attero: 
38,8%
 
Energie productie minder 
hoog

Tarieven en kosten Poorttarief restafval: € 68 Poorttarief restafval: € 125

Voorwaarden toetreding en 
uittreding en financiële positie

1,1 miljoen
Financiële positie: goed

n.v.t.

Afvalverwerkingsactiviteiten 
en werkgelegenheid in 
Groningen

Uitkomsten quick scan Gft 
verwerking positief 

Sluiting VAGRON 
aannemelijk

Transport Biogas Diesel

Transparantie en rapportages Uitgebreid Beperkt

Dienstverlening Positief Positief

Noord Nederlands 
bedrijfsprofiel

 1st Fries, nu Noord Nederlands  Buitenlandse eigenaren

Risico’s en calamiteiten  Adequaat risicomanagement  Adequaat 
risicomanagement



Aandacht voor financiële risico’s

• Financiële positie geanalyseerd op basis van financiële 
jaarcijfers, resultaatverwachtingen en solvabiliteit. 

• Beoordeling: positief en stabiel. 

• Investeringen en risico’s (fluctuaties op de markt) worden 
verwerkt in de tarieven. Tarieven zijn stabiel.

• Maximale risico: de waarde van de inleg in aandelen. 

• Aansprakelijkheid: Omrin is een NV. De aandeelhouders zijn 
niet aansprakelijk.



Aandacht voor milieueisen

• Omrin voldoet aan de eisen van milieuvergunning. 

• Provincie Friesland, de gemeente Harlingen en de 
Universiteit van Wageningen zien toe op de installatie en 
de naleving van de emissieeisen. 

• Alle emissies liggen ver beneden de wettelijk gestelde 
normen. Op 23 van de 27 gemeten emissie parameters 
scoort de REC beter dan een gemiddelde 
afvalverbrandingsoven. 



Uitkomsten verkenning

• De waarborgen op de criteria zijn bij inbesteding bij Omrin 
groter of gelijk aan die welke bij aanbesteding kunnen 
worden verkregen.

• Gemeente het Hogeland heeft inmiddels besloten tot 
toetreding.
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