
 

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

De ARCG (Afvalbeheer Regio Centraal Groningen) is een 

gemeenschappelijke regeling (GR) van drie Groninger gemeenten. De 

deelnemende gemeenten zijn het Hogeland, het Westerkwartier en 

Groningen. Het gezamenlijke doel is om de inzameling en verwerking van 

afvalstromen waar mogelijk gemeenschappelijk te organiseren. 

 

Jaarlijks stelt het algemeen bestuur van de ARCG een begroting vast. De 

ontwerpbegroting 2023 treft u als bijlage aan. Deze is vastgesteld in de 

vergadering van het algemeen bestuur van 14 april 2022. Conform artikel 25 

van de GR ARCG wordt de ontwerpbegroting toegezonden aan de raden van 

de deelnemende gemeenten. Conform dit artikel heeft u de mogelijkheid om 

zienswijzen kenbaar te maken over de ontwerpbegroting. 

 

ARCG ontwerpbegroting 2023 

In maart hebben wij u de algemene beleidsmatige en financiële kaders ARCG 

voor 2023 toegestuurd. Deze kaders vormen de basis voor de ARCG 

ontwerpbegroting 2023 die nu voorligt. Deze begroting geeft inzicht in de 

activiteiten van de ARCG op de locatie Woldjerspoor en de financiële 

vertaling daarvan. Vanaf 1 januari 2022 wordt het restafval, gft, bedrijfsafval 

en ongescheiden grof huishoudelijk afval niet meer in ARCG verband 

verwerkt. De individuele ARCG gemeenten zijn toegetreden tot Omrin en de 

gemeenten en Omrin hebben individuele verwerkings- en 

dienstverleningsovereenkomsten voor deze afvalstromen afgesloten.  

De volgende activiteiten blijven wel onderdeel uitmaken van het ARCG 

domein. Het ARCG terrein zal worden gebruikt voor het op- en overslag van 

het afval van o.a. de ARCG gemeenten, dat vervolgens door Omrin wordt 

verwerkt. Daarnaast blijft het afvalbrengstation zijn functie behouden, als ook 
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de chemokar, het klein gevaarlijk afval depot en de olie, water en slib 

afscheider. De ARCG organiseert de verwerking van een omvangrijk aantal 

afvalstromen zoals matrassen, elektrische apparaten, hout en piepschuim.  

 

Verder wordt de financiële positie gepresenteerd, mede op basis van de 

omvang van de risico’s en de aanwezige weerstandscapaciteit. 

 

Deze ontwerpbegroting geeft een stabiel beeld en daarom adviseren wij u om 

geen zienswijze kenbaar te maken. 

 

Vervolg 

De begroting dient voor 1 augustus aan Gedeputeerde Staten van Groningen 

te worden aangeboden. De ARCG hanteert de volgende procedure: 

• Toezending van de ontwerpbegroting aan de individuele raden (via de 

colleges van B&W) uiterlijk week 18 met de mogelijkheid om zienswijzen 

kenbaar te maken. 

• Vaststelling van de begroting in de ARCG bestuursvergadering van 23 

juni 2022. 

• Verzending van de begroting aan Gedeputeerde Staten van Groningen 

voor 1 augustus 2022. 

• Wij verzoeken u om eventuele zienswijzen aan ons kenbaar te maken, bij 

voorkeur vóór 7 juni. Worden zienswijzen na deze datum kenbaar gemaakt 

dan zullen deze besproken worden in de vergadering van het algemeen 

bestuur ARCG van 13 oktober 2022. Deze zienswijzen kunnen dan tot een 

begrotingswijziging leiden.  

 

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

burgemeester,     secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 


