Toekomstige verwerking afvalstromen
Medio 2018 is door het ARCG een voorstel gedaan betreffende het proces toekomstige verwerking
afvalstromen. De reden hiervoor was dat de contracten met Attero aflopen per 1 januari 2022. Op
basis van dit voorstel heeft het bestuur van het ARCG in de zomer van 2018 opdracht gegeven aan
KplusV om een marktverkenning uit te voeren. Deze heeft plaatsgevonden van november 2018 tot
en met maart 2019.
In het tweede kwartaal van 2019 is er door het ARCG een bestuurlijke koers afgesproken. Dit door
middel van individuele gesprekken, presentaties in AB ARCG en opiniërende bespreking van het
tussenadvies met KplusV. Op 7 juni heeft het AB besloten om inbesteden te verkennen.
Begin 2020 heeft het bestuur van het ARCG besloten om als gemeenten individueel aandeelhouder
te worden. Hierdoor is meer maatwerk per gemeente mogelijk en is er vanuit de provincie meer
zeggenschap.
Onderstaand een overzicht van vragen en antwoorden waarom besloten is inbesteden te verkennen
en hier uiteindelijk voor te kiezen.

1. Waarom is kiezen voor Omrin de beste optie?
Op basis van de marktverkenning en een vervolgverkenning blijkt een keuze tot Omrin het meest
tegemoet te komen aan onze wensen t.a.v. afvalverwerking. Omrin levert goede prestaties op het
gebied van scheidingsrendement, CO2 reductie, SROI en het bijdragen aan de totstandkoming van
een circulaire economie.
Daarnaast hanteert ze een verwerkingstarief dat substantieel lager is dan het huidige tarief. Dit leidt
tot een besparing van circa € 150.000 per jaar t.o.v. de huidige kosten. De afvalstoffenheffing daalt
dan circa € 10 in 2022.

2. Hoe zit het met de risico’s die we lopen als we toetreden als aandeelhouder tot Omrin.
Worden risico’s die verbonden zijn aan de bedrijfsvoering van Omrin en de markt waarin
Omrin opereert doorberekend aan de aandeelhouders?
Het grootste risico dat we lopen is faillissement van Omrin. Het risico van een faillissement achten
we beperkt. Het maximale financieel risico is de aankoopwaarde van de aandelen.
De financiële positie is geanalyseerd op basis van de financiële jaarcijfers en is beoordeeld als positief
en stabiel. Er is informatie opgevraagd over de resultaatverwachtingen en solvabiliteit. Die
informatie bevestigd dit positieve beeld. Investeringen en risico’s worden verwerkt in de tarieven.
Dat geldt ook voor fluctuaties op de markt, zoals veranderingen in elektriciteitsprijzen.
De tarieven zijn in de afgelopen 10 jaar gedaald van € 85 naar € 68 voor verwerking per ton restafval.
De afgelopen 6 jaar zijn ze zeer stabiel gebleven. Dit ondanks het feit dat Omrin haar
verwerkingsaanbod heeft uitgebreid met een sorteerfabriek voor plastics en een installatie
(trommel) voor de nascheiding van luiers. Hieruit blijkt dat Omrin een solide financiële positie heeft

en goed in staat is om op risico’s te anticiperen. Er is geen reden om aan te nemen dat dit in de
toekomst anders zal zijn. Ook voor de komende jaren wordt een stabiel tarief geraamd dat ruim
onder de tarieven ligt die recent in aanbestedingen zijn aangeboden.
Voor ons is het vooral belangrijk dat Omrin transparant opereert, zowel bedrijfseconomisch als qua
prestaties op het vlak van afval en milieu, en dat ze een degelijke sturing heeft op risicomanagement.
We zijn overtuigd dat dat het geval is. Bedrijfseconomisch en afval en milieuprestaties, alsook keuzes
rondom investeringen, zijn onderwerpen die onderdeel uitmaken van aandeelhoudersvergaderingen.
3. Toetreding tot Omrin leidt tot kostenbesparing.
Op basis van de indicatieve tarieven bij een aanbesteding, kost verwerking van ons afval door Omrin
circa € 150.000 per jaar minder dan continuering van de afvalverwerking in Groningen. De
afvalstoffenheffing daalt dan met ongeveer € 10 per huishouden in 2022.
Naast de verwerkingstarief moeten we eenmalig kosten maken voor de aankoop van aandelen, ad €
€ 151.000. Daartegenover delen we vanaf toetreding in het dividend als dat wordt uitgekeerd.

4. Waarom is er niet eerst gekozen voor een aanbestedingstraject om de markt te testen?
In 2018/2019 hebben we, samen met Groningen en Westerkwartier, gekozen om als eerste een
marktverkenning te doen. Deze marktverkenning maakte duidelijk dat het verkennen van toetreding
tot Omrin het beste tegemoet zou komen aan de wensen die we hebben t.a.v. verwerking van ons
afval.
Als we hadden gestart met een aanbestedingstraject om de markt te testen, en het resultaat
ongewenst was, dan was onze onderhandelingspositie bij vervolg overleggen om te komen tot
inbesteding verzwakt geweest.

5. Omrin doet onderzoek naar de realisatie van een vergistings- en composteringsinstallatie
voor Gft op het huidige ARCG-terrein. Is dat wel verstandig als dat leidt tot
kapitaalvernietiging elders?
Het gaat hier inderdaad over onderzoek. We gaan ervan uit dat Omrin, op basis van de uitkomsten
van het onderzoek, een juiste afweging maakt om te bepalen of een dergelijke installatie rendeert.
Overigens richt Omrin zich op een installatie waarbij groengas wordt opgewekt waarna het materiaal
dat overblijft wordt gecomposteerd. Dat composteren kan wellicht bij een van de afvalbedrijven die
compostering nu al aanbieden.

6. Hoe zijn de cijfers van Omrin te vergelijken met de huidige cijfers van Attero
Het huidige verwerkingstarief restafval bij Attero: € 128 per ton, toekomstige bij Omrin: € 68 per ton.

Het scheidingsrendement bij Attero en Omrin is nagenoeg gelijk: 38% van alle restafval dat het
nascheidingsfabriek ingaat wordt gescheiden. Omrin heeft net een trommel aan het fabriek
toegevoegd waardoor het scheidingspercentage zal toenemen naar 50%. De verwachting is dat
Attero voor iets dergelijks zal kiezen.
Omrin scoort goed op CO2 reductie. Dat komt doordat de REC een relatief nieuwe installatie is
waardoor energieproductie is geoptimaliseerd. Door de toevoeging van de trommel in de
nascheidingsfabriek wordt de CO2 emissie verder verlaagd.

7. Wie is verder aandeelhouder van Omrin in Groningen?
De gemeenten Delfzijl en Appingedam

8. Wat is het verschil tussen A en B aandeelhouderschap?
Er is onderscheid gemaakt in A en B aandeelhouders zodat de Friese gemeenten exclusief gerechtigd
zijn tot de reserves die zijn opgebouwd tot het moment van toetreding van letteraandeelhouders B
vanaf 2016. Daarnaast is het hiermee mogelijk dat niet-Friese gemeenten kunnen toetreden tegen
een reële uitgifteprijs voor hun aandelen. Er is verder geen onderscheid tussen beide type
aandeelhouders. Ze hebben evenveel zeggenschap en evenveel recht op dividend na rato van hun
aantal aandelen.

9. Wat betekent een keuze voor Omrin voor de afval ambities waar onlangs besluitvorming over
is geweest?
Voor ambities t.a.v. scheidingspercentages heeft dit geen consequenties: Omrin en Attero zijn
vergelijkbaar hierin.

