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\ARCG-gemeenten onderzoeken
aandeelhouderschap Omrin
Omrins verwerkingstak Afvalsturing Friesland doet goede zaken de afgelopen tijd. Na de
aansluiting van de Bar-gemeenten en Westerwolde per 1 januari 2020 verkennen nu de
drie ARCG-gemeenten aandeelhouderschap bij het Friese afvalbedrijf.
De gemeenten Groningen, Het Hogeland en Westerkwartier werken samen in de Afvalbeheer
Regio Centraal Groningen (ARCG) op het gebied van afvalverwerking. Tot eind 2021 verwerkt
Attero het restafval en gft uit de regio en daarna lopen die contracten, met een waarde van rond
de 10 miljoen euro, af. Vanuit de wens om met de afvalvolumes bij te dragen aan de realisatie
van de doelen op het gebied van grondstofhergebruik, circulariteit en energie zijn de ARCGgemeenten een marktverkenning gestart naar toekomstige verwerkingsopties.
Voor deze verkenning is KplusV aangetrokken en zijn een reeks van uitgangspunten gehanteerd.
Zo moet een verwerker in staat zijn om het restafval na te scheiden maar ook brongescheiden
restafval accepteren en een hoog scheidingsrendement hebben. Daarnaast moet een verwerker
inzetten op social return on investment, een marktconform tarief bieden en in staat zijn om het
afval in Noord Nederland te verwerken. Tot slot moet deze gericht zijn op het omarmen van
nieuwe innovaties die grondstofhergebruik bevorderen en bereid zijn om te investeren in
afval/grondstof gerelateerde werkzaamheden in de regio Groningen. Er wordt bovendien veel
waarde gehecht aan het blijvend opwekken van groen gas op het ARCG-terrein.

Verdere verkenning
Het resultaat van de verkenning was dat deze wensen naar verwachting het best konden worden
gerealiseerd door een relatie aan te gaan met Omrin. Een nieuwe aanbesteding van het afval zou
onzekerheden opleveren omtrent het verwerkingstarief, mogelijkheden voor verwerking conform
de uitgangspunten van de ARCG en de continuïteit van afvalverwerking op het ARCG-terrein.
Het ARCG bestuur heeft daarom besloten om de verwerkings- en dienstverleningsmogelijkheden
die Omrin biedt in relatie tot de doelen van de ARCG verder te verkennen. Daarbij wordt
nadrukkelijk ingezet op het blijvend gebruik van het ARCG-terrein voor afvalverwerking,
waaronder de verwerking van gft. Mocht het komen tot toetreding, dan gaat het ARCG-bestuur uit
van een langjarige verbintenis. De omvang van het aandelenpakket zal dan gerelateerd zijn aan
de omvang van de afvalstromen uit het ARCG-gebied in relatie tot het totaal van de afvalstromen
die Omrin verwerkt. Het gaat daarbij dan om zogenoemde B-aandelen, aangezien alleen Friese
aandeelhouders over een A-aandeel kunnen beschikken. Bij een positieve uitkomst van de
verkenning zal de besluitvorming waarschijnlijk in de eerste helft van dit jaar worden afgerond.

Selectief
Tijdens de zitting tussen AVR en de Bargemeenten onlangs vroeg de rechter of iedereen zich
zomaar kan aanmelden als aandeelhouder van Afvalsturing Friesland. Omrin-directeur John
Vernooij liet daarop weten dat Omrin (wat sinds 2004 de handelsnaam is van Afvalsturing
Friesland NV en NV Fryslân Miljeu) er zeker niet op uit is om heel Nederland te gaan bedienen.
Hoewel er pas 840 van de in totaal 1.500 beschikbare B-aandelen zijn uitgegeven, is de
verwerkingscapaciteit van het bedrijf eindig. Oftewel: vol is vol. Het bedrijf zou dus selectief zijn in
het toelaten van nieuwe aandeelhouders. Wel was sprake van een wachtlijst van gemeenten die
aandeelhouderschap zouden overwegen. Duidelijk is nu dat de ARCG-gemeenten op die
wachtlijst staan.

