
Voorbereidingsmemo
Beeldvormend

Aan: Raad
Van: Agendacommissie
Datum: 18 januari 2023

Betreft 
O Agendering 

O agenderingsverzoek (uitnodiging)
O Burgers (bedrijf)

Titel en datum van het stuk (+ link) / Onderwerp voor de sessie
Werkbezoek afvalverwerkingsbedrijf Omrin Heerenveen

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
nvt

Korte samenvatting:
Per 1 januari 2022 is Omrin verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van het 
gemeentelijke afval. Reeds afgelopen najaar nodigde Omrin de nieuwe raad uit om een 
bedrijfsbezoek te brengen en te zien hoe het gemeentelijke afval wordt verwerkt. Helaas moest het 
toen geplande bezoek worden geannuleerd. Nu vindt het alsnog plaats. 

Afval (of liever: het voorkomen of in ieder geval reduceren of tot grondstof verwerken ervan) is al 
jaren een belangrijk politiek item. In vorige raadsperiodes is uitgebreid gesproken over de mogelijke 
invoering van gedifferentieerde tarieven. Uiteindelijk is daar vooralsnog niet voor gekozen, maar de 
ambitie om 2030 restafvalvrij te zijn staat nog steeds (zie bijvoorbeeld de recent verschenen 
collegebrief over de Week van het Afval). 

Uit het coalitieakkoord:
“Door de groei van het aantal inwoners stijgt het afval- en grondstoffenaanbod in onze gemeente. 
We zien dat inwoners en ondernemers zich meer bewust zijn van de noodzaak afval te scheiden voor 
hergebruik van schaarser wordende grondstoffen. Dit biedt kansen bij het realiseren van onze 
ambitie om in 2030 afvalvrij zijn. Als grondstoffeninzamelaar en -verwerker is het belangrijk dat de 
gemeente daarin de regie neemt en innovatieve ontwikkelingen rondom onze grondstofstromen 
ondersteunt. We zetten circulariteitshubs op, stimuleren bewustwording ten aanzien van 
afvalscheiding en zorgen voor voldoende containers in onze wijken en dorpen. Over het wel of niet 
invoeren van een systeem met een gedifferentieerd tarief, Diftar, bestaan binnen deze coalitie 
verschillende opvattingen. Daarom kiezen we ervoor om hier geen afspraken over te maken.”



Wijze van behandeling 
Beeldvormende sessies zijn bedoeld om de leden van de raad een beter beeld te geven m.b.t. het 
genoemde onderwerp. Dit met het oog op het vormen van een onderbouwde mening in een later 
stadium. Tijdens de beeldvormende fase geven raadsleden niet of slechts heel voorlopig hun mening,
stellen vooral vragen en luisteren naar technische onderbouwing door ambtenaren of naar de 
mening van burgers of andere betrokkenen.

Tijdens deze beeldvormende sessie gaat het om een werkbezoek. Vertrek is om 9.00 uur met de bus 
vanaf de Grote Markt. 

Het programma ziet er globaal als volgt uit:

10.00 uur                       Aankomst en ontvangst met koffie en thee
10.15 uur                       Algemene presentatie over Omrin en haar activiteiten 
10.45 uur                       Uitdelen persoonlijke beschermingsmiddelen/rondleiding door diverse 
installaties
11.45 uur                       Gelegenheid tot vragen stellen en afsluiten bezoek
12.00 uur                       Vertrek gasten
 
Safety first!
Vanwege de veiligheid gelden er een aantal regels:

- Een minimumleeftijd van 16 jaar
- Voor het bezoek aan onze installaties is het nodig dat alle deelnemers goed in staat zijn om 

trappen te lopen
- Het dragen van stevige/platte schoenen
- Korte broeken en rokken/jurken niet toegestaan
- Het is verplicht tijdens de rondleiding een helm, een veiligheidsvest, een veiligheidsbril en 

een mondkapje te dragen. Deze worden door Omrin verstrekt
 Na de rondleiding door installaties voor afvalscheiding kan uw kleding enigszins ruiken. Wij raden u 
aan kleding te dragen die in de wasmachine kan en na afloop de handen te wassen.

Voorgeschiedenis / dossier
Dossier   Afvalbeleid   

https://gemeente.groningen.nl/afvalbeleid-in-de-gemeente-groningen 

Nadere informatie
https://www.omrin.nl/ 

https://www.omrin.nl/
https://gemeente.groningen.nl/afvalbeleid-in-de-gemeente-groningen
https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/02-Programma-2-Leefomgeving-en-Veiligheid/deelprogramma-Kwaliteit-leefomgeving-incl-duurzaamheid-en-evenementen/Afvalbeleid
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