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Inleiding
Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen is een gemeenschappelijke regeling tussen de gemeenten
Eemsmond, Loppersum, Winsum en De Marne en is opgericht met als visie: het behartigen van de
gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van het op een
doelmatige en milieu hygiënische verantwoorde wijze verwijderen van afvalstoffen. De vuilstort wordt
vanaf 1 januari 2010 geëxploiteerd door Afval Beheer Noord-Groningen B.V.. Deze BV is de
verwerker van het afval uit de vier gemeenten. 50% van de aandelen is in handen van Omrin B.V. en
50% in handen van het Vuilverwerkingsbedrijf.
Elk jaar wordt de raad in de gelegenheid gesteld om opmerkingen te plaatsen over de jaarrekening van
het Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen.
Voorstel
De jaarrekening 2015 en de begroting 2017 van het Vuilverwerkingsbedrijf worden aangeboden ter
kennis name. De raad krijgt de gelegenheid zijn zienswijze in te dienen.
Beoogd effect
In het kader van de opstelling van de jaarrekening 2015 heeft er een herbeoordeling plaatsgevonden van de
voorziening die is opgebouwd om de kosten van de eindafwerking te kunnen betalen. Op basis van de
prijsontwikkelingen en een nieuwe inmeting van het af te werken terrein is de raming die begin 2015 is
gemaakt bijgesteld. Er wordt nu uitgegaan van een benodigd bedrag van € 4.794.00,--. Dit is lager dan
berekend begin 2015 waardoor een bedrag van € 172.304,-- is vrijgevallen in de jaarrekening 2015.
Argumenten
Eindafwerking
Tot en met 1997 mocht afval gestort worden op de stortplaats te Usquert. Door wettelijke maatregelen
was het vanaf 1998 niet meer mogelijk om afval te storten. Het Vuilverwerkingsbedrijf is
verantwoordelijk voor de zogenaamde eindafwerking van het stort. Deze eindafwerking moet in eind
2017 klaar zijn. De eindafwerking houdt in dat de bovenkant van het stort wordt afgedekt, zodat
inwatering niet meer kan plaatsvinden, ter bescherming van de bodem. Het Vuilverwerkingsbedrijf

heeft vanaf 1998 gespaard om voldoende middelen beschikbaar te hebben om de eindafwerking uit te
kunnen voeren. Hiervoor is een voorziening gevormd waarin jaarlijks een bedrag wordt gestort.
Nazorgfonds
Na gereedkomen van de eindafwerking wordt het stort overgedragen aan de provincie. De kosten van
onderhoud en toekomstige vervangingen komen dan voor rekening van de provincie. Voor dekking
van de kosten is een nazorgfonds ingesteld bij de provincie.
Kosten onderhoud stortlichaam
In de raamovereenkomst van 1997 is afgesproken dat de kosten onderhoud van het stortlichaam tot
uiterlijk 2009 gedeclareerd kon worden bij Stainkoeln B.V. er werd in de overeenkomst van uit gegaan
dat de eindafwerking in 2008 zou zijn afgerond en dat het stort daarna zou worden overgedragen aan
de provincie inclusief het onderhoud van het stortlichaam t.l.v. het provinciaal nazorgfonds. Nu de
eindafwerking is opgeschort komt naar verwachting het onderhoud pas in 2018/2019 in het
nazorgfonds en dient het Vuilverwerkingsbedrijf tot en met 2017 het onderhoud zelf te bekostigen.
Aandeelhouderschap Twence
Het VVWNG is contractueel verplicht om jaarlijks brandbaar afval te leveren aan Twence. Het
contract loopt tot 2022 en omvat een jaarlijkse verplichting van gemiddeld 6.000 ton afval.
Verwachting is dat de aandeelhouders Twence in de loop van 2016 gaan praten over het nieuwe
dividendbeleid vanaf 2018. Bij dit beleid zal waarschijnlijk ook een relatie worden gelegd met de
verwerkingstarieven.

Uitvoering
Financieel
Jaarrekening 2015
De jaarrekening 2015 heeft een batig saldo van € 172.650,--. Op grond van artikel 41 van de
gemeenschappelijke regeling kan een positief resultaat verrekend worden met de deelnemende
gemeenten als het algemeen bestuur daar toe besluit. VVWNG stelt voor om niet over te gaan tot
verrekening en het batig saldo toe te voegen aan:
1. Een nieuw te vormen reserve eindafwerking voor een bedrag van € 170.000,--.
2. De algemene reserve voor een bedrag van € 2.650,-Toevoeging aan de reserve eindafwerking is nodig om een buffer te hebben om risico’s die er kunnen
zijn ten aanzien van de eindafwerking op te kunnen vangen. Door toevoeging van ad 2 aan de
algemene reserve komt deze weer uit boven het bodembedrag van € 50.000,--.
Consequenties gemeente
Het resultaat van de jaarrekening 2015 heeft geen direct gevolg voor de begroting 2016 van de
gemeente.

Communicatie
Door middel van dit advies wordt u geïnformeerd over de jaarrekening 2015 en de begroting 2017 van
het Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen. Opmerkingen hierover kunnen door de wethouder
worden ingebracht tijdens de AB-vergadering op 16 juni 2016.
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