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

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
De sessie is bedoeld voor het uitwisselen en met elkaar confronteren van meningen van de
verschillende raadsfracties m.b.t. het genoemde onderwerp. Dit met het oog op het maken van een
definitieve keuze in een later stadium, in de besluitvormende vergadering. Tijdens de
meningsvormende fase stellen raadsleden alleen politieke vragen aan elkaar of aan het college en
geven vooral aan waarom ze het wel of niet eens zijn met de uitgezette of voorgestelde lijn. De
voorzitter kan tot besluit van deze sessie, ten behoeve van agendering in de volgende
(besluitvormende) fase aan de deelnemers een conclusie van de bespreking voorleggen.
De PvdD wil graag over de volgende punten spreken:
- Risico's als gevolg van niet voldoen aan vergunning door REC
- Aanbestedingstraject/ inbesteding: financiële risico’s voor gemeente indien deze
aandeelhouder Omrin wordt
- Huidige verwerkingstarieven Attero
- Vergelijkende cijfers op gebied van scheidingsrendement, CO2 (reductie) en uitstoot Zeer
Zorgwekkende Stoffen).
- onwenselijkheid van de Omrin centrale in Harlingen, die aan de rand van het kwetsbare
Waddenerfgoed de lucht vervuilt en waarvan bekend is dat gemeentes en provincie er
weinig grip op krijgen
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