Bijlage 3 Vervolg van de BV Groningen Milieu
In deze bijlage worden de projecten beschreven die met de BV Groningen Milieu uitgewerkt
worden. Met het MT is de prioritering besproken van potentieel geschikte projecten die zich lenen
voor samenwerking in de BV Groningen Milieu. Dit is geen limitatieve opsomming. Er kunnen nog
andere zaken worden toegevoegd.
a. Vervanging reinigingsauto
De reinigingsauto’s zijn afgeschreven en aan vervanging toe. Het is de bedoeling in navolging van
het raadsbesluit uit 2014 nieuwe reinigingsauto’s te betrekken via de BV Groningen Milieu.
Belangrijke stap hierbij is inpassing in het systeem van NV Fryslan Miljeu qua materieel, zodat
auto's en containers uitwisselbaar zijn. Het vervangen van reinigingsauto’s betreft een groot
project waarbij de doelmatigheid en de efficiency van de inzameling kunnen worden verbeterd
(bv. optimalisatie reinigingsroutes, grotere afzetcontainers, behouden
containermanagementsysteem, extra opstelplaatsen en/of ledigingstegels).
b. Onkruidbestrijding
De onkruidbestrijding loopt op dit moment op incidentele basis via Omrin. Als we de
onkruidbestrijding onder kunnen brengen in de dienstverleningsovereenkomst loopt het via de BV
Groningen Milieu. We zijn op dit moment met Omrin aan het bekijken of we met verschillende
onderhoud niveaus kunnen gaan werken. Als we hieruit zijn kunnen we bekijken hoe we de
dienstverleningsovereenkomst willen aanpassen.
c. Veegmachine
Eind 2016 hebben we een veegmachine aangeschaft. In navolging van het raadsbesluit in 2014
is het de bedoeling te kijken of en onder welke voorwaarden de veegmachine in de BV Groningen
Milieu gebracht kan worden.
d. Aansturing BV Groningen Milieu
De BV's onder Fryslan Miljeu worden bemand door een zogenaamde kwaliteitsmedewerker. Deze
kwaliteitsmedewerker stuurt in feite de operationele werkzaamheden aan die onder de BV vallen.
In de BV Groningen Milieu betreffen dit dus de taken die zowel gemeente De Marne als de
gemeente Eemsmond in de BV brengen. In de BV Groningen Milieu is nog geen
kwaliteitsmedewerker aangesteld, omdat er nog geen taken in de BV zijn gebracht.
e. Gebruik containermanagementsysteem
Het containermanagementsysteem dient actueel gehouden te worden om het goed te kunnen
gebruiken. Dit geldt met betrekking tot verhuizingen, maar ook bijvoorbeeld met betrekking tot
gebruik van illegale containers. Daarnaast levert het containermanagement veel waardevolle
gegevens om het inzamelsysteem te optimaliseren (b.v. routeoptimalisatie). Met een
kennispartner als Omrin in de BV kunnen we meer inzicht in mogelijk gebruik van het systeem
krijgen en analyses maken ten behoeve van de gehele afvalketen.
f. Afvalbakken legen in de openbare ruimte
Bij gemeente De Marne heeft Omrin een efficiënt concept uitgerold voor het ledigen van
afvalbakken in de openbare ruimte. We willen gaan bekijken of dit systeem ook hier efficiënt kan
worden ingezet.

