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Beeldvormend (extra)

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 4 november 2020

Betreft 
 Raadsvoorstel

 Agenderingsverzoek

o Raad (PvdD)

Titel en datum van het stuk (+ link):
Toekomstige verwerking afvalstromen (30 september 2020)

Toekomstige-verwerking-afvalstromen 

Korte samenvatting:
Op dit moment worden de afvalstromen verwerkt op het ARCG terrein door verwerker Attero. Het 

contract loopt per 1/1/22 af. Er zijn daarom criteria benoemd die dienen als afwegingskader bij de 

toetsing van verwerkingsopties. Daarna is een marktverkenning naar toekomstige verwerkingsopties 

uitgevoerd. De resultaten van de marktverkenning lieten zien dat de wensen naar verwachting het 

beste kunnen worden gerealiseerd door een relatie aan te gaan met het overheidsbedrijf Omrin. 

Daarover is de raad reeds eind 2019 geïnformeerd. Vervolgens is een verkenning gedaan naar de 

verwerkings-en dienstverleningsmogelijkheden die Omrin biedt in relatie tot de in fase 1 genoemde 

criteria. De uitkomsten zijn positief. Het verwerkingstarief is aanzienlijk lager dan het tarief dat uit 

een aanbesteding wordt verwacht. Omrin levert goede prestaties op het gebied van 

scheidingsrendement, CO2 reductie, SROI en het bijdragen aan de totstandkoming van een circulaire 

economie, waardoor een actieve bijdrage wordt geleverd aan de realisatie van de gemeentelijke 

ambities hiertoe. Omdat het om een overheidsbedrijf gaat, wordt voorgesteld om deel te nemen via 

een aandelenpakket. 

Vermeld op LTA?
O Ja, nr. 2020-145

Deadline?
O ja, na een positief besluit van de raad moet de aandeelhoudersvergadering van 

Omrin in december nog goedkeuring verlenen, en na een negatief  besluit van de raad moet heel snel 

een aanbestedingstraject worden gestart; dus besluitvorming in november is noodzakelijk

Doel van de activiteit

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Toekomstige-verwerking-afvalstromen


o Beeldvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
O n.v.t.

Voorgeschiedenis
Collegebrief 20/11/19 n.a.v. eerste fase verkenning: Toekomstige-verwerking-afvalstromen-ARCG

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
Tijdens de meningsvormende sessie op 28 oktober jl. werd door meerdere fracties de wens geuit om 

alsnog op korte termijn een beeldvormende sessie te organiseren. De informatie in het raadsvoorstel 

bleek voor hen onvoldoende om tot een goede besluitvorming te komen. Met name over het 

gelopen proces en de gemaakte afwegingen wil men nader worden geïnformeerd. Dit verzoek is 

teruggelegd bij de agendacommissie die na ampel beraad heeft besloten het verzoek in te willigen, 

ondanks het feit dat 4 november voor velen een erg drukke dag is ivm de begrotingsbehandeling. 

Duidelijk is geworden dat uitstel naar de volgende cyclus eigenlijk niet kan (zie boven), en dat zonder 

nadere beeldvorming de bespreking in de raadsvergadering een te technisch karakter zal krijgen. 

Tijdens de beeldvormende sessie zal het bureau KplusV aanwezig zijn, dat de gemeente bij het 

gelopen proces heeft begeleid. Het rapport van dit bureau hebt u inmiddels (onder oplegging van 

geheimhouding) ontvangen. Overwogen is om ook de directeur van Omrin uit te nodigen, maar daar 

waren niet alle fracties voor. Eén van de fracties stelde als voorwaarde dat dan ook de directeur van 

Attero zou moeten worden uitgenodigd. Dat was voor de agendacommissie – mét de gedachte dat 

de raad niet het werk van het college moet gaan overdoen – de reden om het uiteindelijk niet te 

doen.

Tijdens de beeldvormende sessie zal de ambtelijke een toelichting geven op het gelopen proces en 

de gemaakte afwegingen, en open staan voor het vragen daarover. Ook KplusV kan vragen 

beantwoorden.

Aan het eind van de sessie zal een conclusie getrokken moeten worden m.b.t. de wijze van 

agendering in de raad van 18 november a.s.

Nadere informatie
…

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Toekomstige-verwerking-afvalstromen-ARCG
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