
 

 

Geachte meneer, mevrouw,  

 

 

Inleiding 

Onze gemeente werkt op het terrein van afvalverwerking samen met de 

gemeenten het Hogeland en Westerkwartier in de Afvalbeheer Regio Centraal 

Groningen (ARCG). De ARCG sluit onder meer contracten af voor de 

verwerking van afval. Op 1 januari 2022 lopen de overeenkomsten af voor de 

verwerking van het restafval en gft uit het ARCG gebied. Op dit moment 

worden deze stromen verwerkt door Attero op het ARCG-terrein in 

Groningen.  Het gaat om grote volumes afval die nu een bedrag 

vertegenwoordigen van rond de €10 miljoen per jaar en rond de €8 miljoen 

voor onze gemeente. Met deze volumes is het mogelijk om bij te dragen aan 

de realisatie van de doelen op het gebied van grondstofhergebruik, 

circulariteit en energie van onze gemeente.  

 

Met deze brief informeren we u op hoofdlijnen over het proces om de 

toekomstige verwerking van de afvalstromen van o.a. onze gemeente te 

borgen en benoemen we de specifieke aandachtspunten voor de gemeente 

Groningen. Ons vertrekpunt is onze bestaande samenwerking binnen de 

gemeenschappelijke regeling ARCG. Een brief van de ARCG treft u aan in de 

bijlage en bevat gedetailleerdere informatie over het proces, de consequenties 

en vervolgstappen. 

 

 

Marktverkenning 

Zoals te lezen in de brief van de ARCG, is ervoor gekozen om een zeer 

zorgvuldig proces te doorlopen om te komen tot nieuwe 

verwerkingsovereenkomsten voor ons afval. Daarvoor is het landelijk bureau 

KplusV aangetrokken, een bureau met veel expertise op het gebied van 
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afvalverwerking, aanbesteding en inbesteding. Er is gestart met een 

marktverkenning naar toekomstige verwerkingsopties en er zijn criteria 

benoemd die dienen als uitgangspunten bij een keuze om te komen tot een 

nieuw te sluiten overeenkomst.  

Deze uitgangspunten sluiten nauw aan bij onze eigen wensen die gestoeld zijn 

op onze huidige ambities t.a.v. afval en grondstoffen, circulariteit en energie. 

Daarnaast hechten we als gemeente Groningen belang aan het behouden van 

afval gerelateerde werkgelegenheid voor de regio.  

 

Verkenning om te komen tot een overeenkomst 

Zoals te lezen in de brief van de ARCG, heeft het ARCG bestuur nu besloten 

om een verkenning te starten naar de verwerkings- en 

dienstverleningsmogelijkheden die Omrin biedt. De in de brief genoemde 

uitgangspunten zijn hierin leidend. Het college ondersteunt de voorkeur die 

de ARCG uitspreekt voor Omrin. Er is nadrukkelijk aandacht voor de 

specifieke wensen van Groningen bij de uitgangspunten. Zo wordt aandacht 

besteed aan de hoogte van de nascheidingsprestaties, nu en in de toekomst, 

die Omrin levert. Daarnaast is er aandacht voor hoe de innovaties van Omrin 

passen bij de circulaire wensen van Groningen en hoe Omrin bereid is om te 

investeren in afval/grondstof gerelateerde werkzaamheden in Groningen. Er is 

benadrukt dat veel waarde gehecht wordt aan het blijvend opwekken van 

groengas op het ARCG-terrein, zeker gezien de groen gas ambities van 

Groningen. Bovendien is er aandacht voor de wijze waarop Omrin inzet op 

social return on investment. 

 

Het ARCG afval kan worden verwerkt door Omrin indien de ARCG als 

aandeelhouder toetreedt tot Omrin. We toetsen in ARCG verband op 

juridische en financiële consequenties en risico’s. Het ARCG bestuur 

verwacht dat indien de verkenning resulteert in een positief aanbod, dat 

besloten wordt tot toetreding tot Omrin als aandeelhouder.  

 

Proces 

Mocht het ARCG bestuur ervoor kiezen dat het restafval vanaf 2022 door 

Omrin wordt verwerkt, dan zal uw raad worden geraadpleegd. 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. Bij een positieve uitkomst wordt ingezet op 

besluitvorming in eerste helft van 2020. 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

de burgemeester,     de secretaris, 

Koen Schuiling     Diana Starmans 
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