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Foto Omslag
MVO Nederland: “De circulaire economie is een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en
grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren.”
De illustratie op de omslag van dit Jaarverslag brengt in beeld hoe ARN de circulaire economie in de praktijk brengt.

Levering groene stroom

Verwerking van groente-, fruit- en tuinafval
tot compost en groengas

Levering warmte via een 6,5 km lang warmtenet

Levering groengas als transportbrandstof

* De in dit Jaarverslag en in de interviews genoemde wethouders waren in het verslagjaar actief in die bestuurlijke functie. In dit verslag is geen
rekening gehouden met eventuele functieveranderingen na de op 19 maart 2014 gehouden gemeenteraadsverkiezingen.
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INLEIDING
Als maatschappelijk verantwoord en betrokken onderneming streeft Afvalenergiecentrale ARN
B.V. naar waardecreatie door het in de samenleving vrijkomend afval duurzaam, doelmatig,
economisch verantwoord en gericht op continuïteit te verwerken. Om dit te realiseren, beschikken
wij over geavanceerde installaties voor het scheiden, voorbewerken en biologisch drogen van
aangeleverd restafval; voor het bewerken en verwerken van groente-, fruit- en tuinafval (GFTafval) en voor het verbranden met energieterugwinning van niet-herbruikbare afvalstoffen.
De bij het verwerken en verbranden overblijvende reststoffen worden zoveel mogelijk - eventueel
na voorbewerking - nuttig hergebruikt. Zo willen wij actief bijdragen aan het zoveel mogelijk
voorkomen van negatieve effecten van het verwerken van afval op de huidige samenleving
en die van toekomstige generaties.
De bij het verbranden van afval vrijkomende energie (warmte) zetten wij in voor de productie van
groene elektriciteit voor het openbare net. ‘Groen’, omdat voor deze manier van energieproductie
geen fossiele brandstoffen nodig zijn. Een deel van de warmte is bestemd voor de eigen energieen warmtebehoefte en die van een nabij ons bedrijf gelegen rioolwaterzuiveringsinstallatie. Ook
wordt de door ons geproduceerde (rest)warmte vanaf 2015 via een omvangrijk warmtenet ingezet
voor duurzame regionale stadsverwarming van ongeveer 14.000 woningen. Dit grootschalige
project is een initiatief van de gemeente Nijmegen, Alliander, Nuon, de provincie Gelderland
en Afvalenergiecentrale ARN B.V. Omdat het warmtenet over het industrieterrein TPN-West
loopt, zijn er ook mogelijkheden om bestaande en/of nieuwe bedrijven op dit net aan te sluiten.
Vanaf het najaar 2012 bewerken en verwerken wij groente-, fruit- en tuinafval (GFT-afval)
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in een eigen vergistings- en composteringsinstallatie (BGI). In het voorjaar 2013 is deze
installatie officieel in gebruik genomen. Het GFT-afval wordt in de BGI omgezet in gas, CO2 en
hoogwaardige compost. Het gas wordt opgewerkt tot biogas van aardgaskwaliteit (‘groengas1’)
om vervolgens te worden gebruikt als brandstof voor regionaal busvervoer.
De bij onze activiteiten overblijvende restproducten worden zoveel mogelijk in eigen beheer
geschikt gemaakt voor hergebruik. Als voorbeeld: verbrandingsresten worden opgewerkt tot
funderingsmateriaal voor grond- en wegenbouwkundige werken. Niet (nog niet) herbruikbare
reststoffen worden milieuverantwoord afgevoerd naar elders voor verwerking in daarvoor
speciaal ingerichte locaties.
Om duidelijk en open over duurzame ontwikkelingen te communiceren, is een gemeenschappelijk
kader van rapporteren, consistent taalgebruik en meetmethoden noodzakelijk. Om dit mogelijk
te maken, is in 1997 het Global Reporting Initiative (GRI) gestart met het ontwikkelen
van wereldwijd geaccepteerde richtlijnen voor vrijwillige verslaglegging over economische,
milieugerelateerde en sociale prestaties van organisaties. Wij hebben Deloitte gevraagd om de
kerncijfers en de toepassing van het niveau GRI te beoordelen. Over duurzaamheid kan worden
gerapporteerd op meerdere GRI-niveaus (A,B of C). Om praktische redenen rapporteren wij
in dit Jaarverslag op basisniveau C. Recent is de richtlijn aan de hand waarvan ARN haar
vorig jaarverslag opstelde (GRI G3) geactualiseerd (GRI G4). Onderhavig rapport is opgesteld
conform GRI G3. ARN wenst eerst de ervaringen elders met GRI G4 af te wachten alvorens
haar jaarverslag op die nieuwe leest te gaan schoeien. Afhankelijk van de mate waarin de
‘omgeving’ van ARN deze extra inspanning op prijs stelt, zal daarnaast worden overwogen
(steeds op basis van het beschouwen van perioden op kalenderjaarbasis) om geleidelijk over te
stappen op een zwaarder (uitgebreider) niveau van rapportage. Deloitte’s conclusie is verwoord
in een Assurance -rapport, dat is opgenomen in dit verslag.
ARN is wettelijk verplicht om een milieujaarverslag uit te brengen. De wettelijke grondslag
daarvoor is gelegen in het ‘Besluit milieujaarverslaglegging milieubeheer’, waarmee op haar
beurt weer de Europese E-PRTR-richtlijn is geïmplementeerd. Voor een milieu-dienstverlenend
bedrijf zal het niet vreemd voorkomen, dat de meeste procesgerelateerde gegevens in een dergelijk
milieujaarverslag worden gepresenteerd. Dat milieujaarverslag en onderhavig Jaarverslag
vormen dan ook een tweeluik. Dit Jaarverslag en de publieksversie van ons milieujaarverslag
zijn voor eenieder op aanvraag beschikbaar, maar zijn ook te downloaden. (www.arnbv.nl/
duurzaam resp. www.arnbv.nl/milieujaarverslag)
1 [Volledigheidshalve zij opgemerkt dat ARN groengas produceert en deze als gas van aardgaskwaliteit op het aardgasnet suppleert en de daarmee corresponderende ‘groengas-certificaten’ verkoopt aan busmaatschappij Hermes. Daar waar verder in dit verslag wordt gesproken over ‘groengas’, wordt
daarmee gedoeld op de productie van gas van aardgaskwaliteit door middel van vergisting van GFT-afval.]
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Over dit verslag
Dit verslag betreft de activiteiten van ARN B.V. op haar locatie aan de Nieuwe Pieckelaan 1 6551 DX te Weurt. Ons postadres
luidt: Postbus 7006, 6503 GM Nijmegen. De onderneming is bereikbaar onder telefoonnummer 024-3717171 en per email
info@arnbv.nl; onder meer om nadere informatie aan te vragen over de inhoud van dit verslag. De locatie is deels in
eigendom van ARN B.V. en is deels gehuurd van aandeelhouder GR MARN (Regio Nijmegen e.o.). Gedurende het verslagjaar
hebben zich geen veranderingen of correcties voorgedaan die aanleiding geven om informatie over eerdere verslagjaren
te wijzigen; te herroepen of anderszins. Meet- en berekenmethoden hebben geen wijziging ondergaan.

Participaties en dochterondernemingen
ARN Consulting BV
ARN B.V. heeft een volle dochter (ARN Consulting B.V.) die in 2013 een slapend bestaan heeft geleid. Over ARN Consulting
B.V. wordt in dit verslag niet gerapporteerd.
GRAN B.V.
In april 2012 heeft de oprichting plaatsgevonden van GRAN B.V. (Groen Recycling Arnhem Nijmegen). ARN bezit 25% van
de aandelen in deze vennootschap. De overige aandeelhouders zijn gerenommeerde ‘groenbedrijven’ als Bruins & Kwast
in Duiven, Van Iersel in Ravenstein en Den Ouden in Schijndel. GRAN is opgericht om de verwerking van groenafval uit
veertien gemeenten in de Stadsregio Arnhem - Nijmegen in gezamenlijkheid mogelijk te maken. Ook over GRAN B.V. wordt
in dit verslag niet afzonderlijk gerapporteerd.

Duurzaamheids(jaar)verslag

Ons jaarverslag over het kalenderjaar 2012 werd voor de eerste keer vormgegeven als officieel ‘Duurzaamheids(jaar)verslag’.
Deze lijn is doorgetrokken naar de rapportage in het voorliggende jaarverslag over 2013. Zoals eerder aangegeven, is dit
directiebesluit ingegeven door het feit, dat er sinds enige tijd internationaal algemeen erkende objectieve rapportagerichtlijnen
bestaan aan de hand waarvan duurzaamheidsverslagen kunnen worden geschreven. Deze richtlijnen zijn opgesteld door
het Global Reporting Initiative (GRI). Wij hebben Deloitte gevraagd om vijf kritische performance indicatoren (kpi’s); de
gemeten emissies naar de lucht en de toepassing van het niveau GRI-C te beoordelen. Dit oordeel is opgenomen in het
assurance-rapport in dit verslag op pagina 69 en 70.
Een duurzaamheidsverslag (ook wel maatschappelijk verslag genoemd) is een verslag waarin niet alleen wordt gerapporteerd
over de financiële prestaties, maar tegelijk over de prestaties op het gebied van duurzaam en/of maatschappelijk verantwoord
ondernemen. Daarbij worden de onderscheiden prestaties in hun onderlinge samenhang beoordeeld. Afgekort heet dit
internationaal: ‘People-Planet-Profit’.
Om te voorkomen dat ARN naast het bestaande Milieujaarverslag en het Financieel Jaarverslag ook nog een separaat
Duurzaamheidsverslag zou moeten uitbrengen, is er voor gekozen om de GRI-aspecten integraal op te nemen in dit
Jaarverslag.
Ons besluit om over 2012 en nu ook over 2013 een ‘Duurzaamheids(jaar)verslag’ uit te brengen, wordt (nog steeds) mede
ingegeven door het feit, dat als gevolg van de al enkele jaren durende overcapaciteit op de afvalmarkt een ‘tarievenoorlog’
is ontstaan. Zoals gemeld in het Jaarverslag 2012 - maar dit geldt thans nog onverkort - lijkt de factor ‘duurzaamheid’ het
kind van de rekening te worden, omdat ‘winst of verlies’ bij aanbestedingen veelal wordt bepaald door de aanbieder met
de laagste verwerkingsprijs, terwijl milieu-aspecten in die aanbestedingen van minder importantie blijken.

Stakeholders en materialiteitsmatrix

Om de belangen en wensen van onze partners en relaties in de breedste zin van het woord goed te kennen en daar
zoveel als mogelijk naar te kunnen handelen, hebben wij de belangrijkste stakeholders van ons bedrijf in beeld gebracht.
Dat is in wezen niets nieuws, maar slechts de ‘inventarisatie’ van groeperingen en instanties die van oudsher voor ARN als
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Hoog
Medium

Compliance
Governance
Pensioenen, langetermijnhoudbaarheid
Milieuprestaties
Klanttevredenheid
Solvabiliteit/liquiditeit
Innovatie
Verbreding activiteiten
Duurzame inkoop
Milieu-educatie
Gezondheid medewerkers
SAO-medewerkers
CO2-footprint
Inzetbaarheid medewerkers
PR/Communicatie
Tevredenheid medewerkers
Vrijwilligerswerk

Laag

Belangrijkheid ervaren door stakeholders

belangrijke partijen gelden en waarmee wij - in ieders belang - meer of minder intensieve contacten onderhouden. Ook
is een materialiteitsmatrix opgebouwd van relevante zaken die de prestaties c.q. het functioneren van onze organisatie
beïnvloeden. Enerzijds zijn deze zaken gerangschikt naar belangrijkheid voor onze eigen organisatie en anderzijds naar
belangrijkheid voor onze stakeholders. Dit laatste is gebaseerd op signalen vanuit die gremia.
Op die wijze kregen wij inzichtelijk welke zaken of materialiteiten het meest relevant zijn en waar wij aan moeten werken om
onze prestaties nog verder te verbeteren. Er is geen aanleiding gezien, om in het boekjaar de onderstaande rangschikking
te toetsen aan (veranderen)de opvattingen van onze stakeholders. De directie heeft het voornemen uitgesproken om,
nadat de nieuwe gemeenteraden zullen zijn geformeerd, voor de raadsleden van de deelnemende gemeenten een
introductiebijeenkomst te organiseren en met hen bij die gelegenheid in gesprek te gaan over de duurzaamheidsintenties
van ARN en mogelijkheden tot verbetering.

Sponsoring

Inbreng in branches

Laag

Hoog
Belangrijkheid voor ARN

Wij realiseren ons dat dit verslag wellicht op het vlak van duurzaamheidsaspecten nog niet geheel volledig is. Deels betreft
dat een bewuste keuze. Omwille van het behoud van een leesbaar verslag is detailinformatie er niet in opgenomen, maar
wordt daarvoor verwezen naar de website (www.arnbv.nl/duurzaam). Over trends in bredere zin (bv. macro-economische of
politieke) die van invloed zijn op de organisatie en op duurzaamheidsprioriteiten; over belangrijke gebeurtenissen, successen
en mislukkingen tijdens de verslagperiode is met de Raad van Commissarissen meermalen gesproken als onderdeel van
de discussie over strategie en analyse. Dit overleg heeft geleid tot de constatering dat de huidige economische situatie
binnen de afvalsector niet de ruimte biedt om op dit vlak grote progressie te maken. Wél is in samenspraak met de RvC
geconstateerd, dat de eerder ingezette lijn tot verbreding van de op meer hergebruik gerichte werkzaamheden heeft
bijgedragen aan de financiële resultaten van de onderneming en daarmee ook heeft geleid tot meer draagvlak voor het
bedrijf en haar activiteiten.
Het financieel jaarverslag wordt verspreid onder onze stakeholders en wordt -evenals het milieujaarverslag- via onze website
ook digitaal ter beschikking gesteld. Over het milieujaarverslag wordt standaard jaarlijks tijdens informatiebijeenkomsten
tekst en uitleg gegeven aan omwonenden, plaatselijke, regionale en provinciale milieugroeperingen en aan betrokken
overheden. Duurzaamheid in het algemeen en de inhoud van het duurzaamheidsverslag in het bijzonder komen tijdens
deze bijeenkomsten aan de orde.

GRI prestatie-indicatoren

De diverse GRI-prestatie-indicatoren komen verspreid door dit verslag aan de orde. Het verslag wordt evenwel afgesloten
met een ‘GRI tabel - toepassingsniveau C’ waarin - voor zover dat aan de orde is - zo gericht mogelijk wordt verwezen
naar een paragraaf in dit verslag dan wel in het Milieujaarverslag, waar nadere informatie over de betreffende prestatieindicator staat vermeld.
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Tenslotte

De directie verklaart zich verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit verslag en acht het verslaggevingsbeleid van de
organisatie en de gehanteerde criteria toereikend. Bovendien is de directie van oordeel dat alle informatie die naar haar
mening van materieel belang is voor de lezers in het verslag is opgenomen.
Weurt, 28 mei 2014
Gerard van Gorkum, Algemeen directeur
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KERNCIJFERS ARN B.V.
Hoeveelheden afval (ton)
Gestort*
Verbrand
Andere wijze verwerkt (inclusief GFT-afval)
Totaal geaccepteerd*
* De hoeveelheid ‘gestort’ is inclusief afdekmateriaal voor de stortplaats
(*) De hoeveelheid ‘gestort’ is inclusief een eenmalige grote partij die is gestort i.v.m. het saneren van een
oude stortplaats elders.
** Tijdens de opstartfase van de BGI is in 2012 9375,2 ton GFT en 329,1 ton separaat aangeleverd bladafval,
respectievelijk in de vergister en compostering van de BGI verwerkt.
Productiecijfers verbranding
Beschikbaarheid (%) lijn 1
lijn 2
Doorzet (ton per uur) lijn 1
lijn 2
Verwerkt (ton)
lijn 1
lijn 2

2013
58.127
285.596
300.872
_______
644.595

2012

2011

(*)  11.620
9.014
294.060
261.050
246.979 ** 284.392
_______
_______
552.658
554.456

94,7
90,2
11,3
24,3
93.394
192.202

93,5
92,6
11,3
24,7
92.830
201.230

88,2
89,3
9,4
24,1
72.637
188.413

Levering elektriciteit aan het openbare net
Productie warmte: levering aan de RWZI (TJ)

192.918
929
31
17
_______
193.895
-40.991
_______
152.9042
584

199.711
1.342
148
19
_______
201.220
-43.669
_______
157.551
618

177.446
2.153
328
126
_______
180.053
-38.838
_______
141.215
639

Groengas (m³)
Gas via de BGI geleverd op het aardgasnet

1.299.433

122.000

--

39.017
84.465
9.202

38.920
84.761
6.922

39.066
74.222
7.992

100,8
4,3

103,4
3,9

97,5
5,2

Energieproductie (MWh)
Productie elektriciteit AVI
Elektriciteit uit stortgas
Productie m.b.v. de nooddiesels
Inkoop elektriciteit
Eigen elektriciteitsconsumptie

Opwerking t.b.v. hergebruik (ton)
GFT-afval
Slakken
Metalen
Personeel
Personeelssterkte (fte)
ultimo het verslagjaar
Ziekteverzuim (%)

2 In 2013 zijn gegevens gebruikt van de factuur van de energieleverancier
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KERNCIJFERS VERVOLG
Financiële kerncijfers
Omzet
Bedrijfsresultaat
Netto resultaat
Langlopende schulden
Balanstotaal
Eigen vermogen

2013

2012

2011

38.937
2.043
523
24.331
84.214
16.114

36.146
2.896
1.673
33.938
91.810
16.264

36.777
2.110
687
24.908
79.085
14.591

Nb. Er zij geen assurance-werkzaamheden uitgevoerd met betrekking tot de kritische performance indicatoren (kpi’s) anders dan voor het jaar 2012 en 2013.

‘VAN VERWERKEN NAAR VERWAARDEN’
(MILIEUBELEIDSVERKLARING)
Lineaire economie

Keteneconomie met recycling

Circulaire economie
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Als maatschappelijk verantwoord en betrokken
onderneming streeft Afvalenergiecentrale ARN B.V.
Grondstoffen
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afval duurzaam, doelmatig, economisch verantwoord
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en gericht op continuïteit te verwerken. Zo willen wij
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Restafval
huidige samenleving en die van toekomstige generaties.
Om dit te realiseren, beschikken wij over geavanceerde
installaties voor het scheiden, voorbewerken, biologisch
Van Afval Naar Grondstof
drogen en verbranden van niet-herbruikbare afvalstoffen.
Groente-, fruit- en tuinafval (GFT-afval) bewerken en
verwerken wij in een eigen vergistings- en composteringsinstallatie (de Biogasinstallatie ofwel BGI).
De bij de verbranding van afval vrijkomende energie (warmte) zetten wij in voor de productie van groene stroom voor
het openbare net. ‘Groen’, omdat bij deze manier van energieproductie geen fossiele brandstoffen nodig zijn. Een
deel van de warmte is bestemd voor de eigen energie- en warmtebehoefte en die van de naast ons bedrijf gelegen
rioolwaterzuiveringsinstallatie, RWZI. Een ander deel van de warmte wordt op termijn (vanaf 2015) ingezet voor duurzame
regionale stadsverwarming van 14.000 woningen. Dit bespaart voor de betreffende woningen 70 procent aan uitstoot van
CO2. Omdat het warmtenet over het industrieterrein TPN-West loopt zijn er ook mogelijkheden om bestaande en nieuwe
bedrijven op dit warmtenet aan te sluiten.
GFT-afval afkomstig uit de regio Nijmegen wordt in een vergistings- en composteringsinstallatie omgezet in biogas en in
hoogwaardige compost. Het biogas wordt opgewerkt tot gas van aardgaskwaliteit (‘groengas’) om vervolgens te worden
gebruikt als brandstof voor openbaar busvervoer in de Stadsregio Arnhem-Nijmegen.
Bij de opwerking van biogas naar aardgaskwaliteit ontstaat zuivere CO2 dat onder gecontroleerde omstandigheden nuttig
wordt afgezet in de tuinbouw.
De bij de diverse activiteiten overblijvende restproducten worden zoveel mogelijk geschikt gemaakt voor hergebruik. Zo
worden bodemassen afgezet als funderingsmateriaal in grond- en wegenbouwkundige werken. Niet (nog niet) herbruikbare
reststoffen, inclusief rookgasreinigingresiduen, worden op milieuverantwoorde wijze opgeslagen in gecontroleerde
opslagplaatsen (zoutmijnen) en/of afgevoerd voor externe verwerking. Wij blijven onderzoeken of er ook voor deze
stoffen een nuttige toepassing mogelijk is.
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Onze ‘normen en waarden’ zijn meetbaar en controleerbaar door toepassing van een integraal (milieu)
zorgsysteem/BIM op basis van de volgende uitgangspunten:
Open communicatie. Over ons beleid, de voorgenomen en getroffen preventieve en corrigerende maatregelen en
gerealiseerde (milieu)prestaties wordt zowel intern als extern op een transparante wijze gecommuniceerd.
Minimumstandaard. Als minimumstandaard geldt dat wij voldoen aan alle wettelijke verplichtingen en
vergunningsvoorschriften. De uitvoering daarvan beschouwen wij als de (mede)verantwoordelijkheid van iedere medewerker.
Aansluiting op erkende standaarden. Bij het ontwikkelen, implementeren en onderhouden van het milieuzorgsysteem
sluiten wij zoveel mogelijk aan op de nationaal en internationaal erkende standaard ISO-14001.
Verbetering. Wij streven naar voortdurende verbetering van de bescherming van het milieu, onder meer door het
toepassen van best beschikbare technieken, interne audits, rapportages en evaluaties van het zorgsysteem.
Klachten. Wij leveren kwalitatief hoogwaardige diensten en producten en wij zijn een betrouwbare partner met als
doel tevreden klanten. Elke klacht wordt schriftelijk vastgelegd, zorgvuldig onderzocht en beantwoord en waar nodig
aangegrepen voor het doorvoeren van verbeteringen.
Fouten, Ongevallen en Bijna-Ongevallen (FOBO). Wij streven naar een gezonde en veilige werkplek en het voorkomen
van persoonlijk letsel, schades en (zware) ongevallen. Daartoe hanteren wij de zeer laagdrempelige systematiek van followup van geregistreerde fouten, ongevallen en bijna-ongevallen. Om de milieubelasting van onze bedrijfsactiviteiten zoveel
mogelijk te beperken, passen wij deze systematiek eveneens toe op mogelijke milieu-incidenten.
Medewerkers. Wij stimuleren een actieve rol van de medewerkers door hen voortdurend te motiveren, door voorlichting
en opleiding, door het geven van duidelijke werkinstructies en - waar nodig - door het toepassen corrigerende maatregelen.
Externe aannemers/derden. Voor bij ons werkzame medewerkers van externe bedrijven en dienstverleners, gelden
dezelfde normen en waarden als voor onze eigen medewerkers.
Preventie. Wij streven naar een minimale productie van eigen afvalstoffen. Vrijkomend restmateriaal wordt zoveel mogelijk
opgewerkt tot secundaire bouw- of brandstof en op verantwoorde wijze als grondstof afgezet.
Continuïteit. De continuïteit van de onderneming en van de milieuprestaties wordt mede verzekerd door een positief
rendement van de bedrijfsvoering na te streven.
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BERICHT VAN DE RAAD VAN
COMMISSARISSEN AAN DE ALGEMENE
VERGADERING
Hierbij bieden wij u het verslag en ter vaststelling de jaarrekening over 2013 aan. Dit pakket is door ons
geaccordeerd na overleg met de directie en de accountant. De jaarrekening is gecontroleerd en voorzien
van een goedkeurende verklaring door Deloitte Accountants B.V.
Het boekjaar 2013 is afgesloten met een positief
bedrijfsresultaat (na belastingen) van € 523.460 tegen
€ 1.673.092 positief in 2012.
Wij adviseren de Vergadering van Aandeelhouders de
jaarrekening 2013 vast te stellen met decharge van de
statutaire directie voor het gevoerde bestuur en van de
Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht.
In de aandeelhoudersvergadering van 26 juni 2013 werd de
jaarrekening 2012 unaniem door de Algemene Vergadering
vastgesteld. Daarna werd indringend van gedachten
gewisseld over het voorstel van de directie om het daarvoor
in aanmerking komende deel (dividend) van het positieve
resultaat over het boekjaar 2012 (€ 673.092) niet uit te keren,
maar vooralsnog ‘in kas’ te houden tot duidelijk zou zijn
wat een en ander zou betekenen voor de herfinanciering
van een aantal uitstaande leningen. De directie zou op
basis hiervan een zogenaamde uitkeringstoets uitvoeren.
De aandeelhouders stemden hiermee in. In februari
2014 kon aan de aandeelhouders worden bericht dat de
uitkeringstoets naar de effecten van de dividenduitkering
over het jaar 2012 van € 673.092 heeft aangetoond dat
uitkering aan aandeelhouders kan plaatsvinden. Dit is
inmiddels geëffectueerd.
In de aandeelhoudersvergadering van 26 juni 2013 trad
de heer J. J. Vincent wegens vertrek bij Remondis af als
commissaris namens dit concern. Voor deze vacature
werd door Remondis vooralsnog geen nieuwe kandidaat
voorgedragen. Aan de heer Vincent werd onder
dankzegging voor zijn deskundige inbreng in de Raad van
Commissarissen en voor het mede helpen realiseren van
de uitstekende samenwerking tussen Remondis en ARN
eervol ontslag verleend. Mevrouw J.J.H. Colijn- de Raat werd
in deze vergadering herbenoemd als commissaris tot 17
september 2013. Wij danken haar voor het vele werk dat zij
in de afgelopen jaren voor de vennootschap heeft verricht.
Zij is opgevolgd door de heer H.J.C. Vreeswijk, wethouder

van de gemeente Scherpenzeel. De heren W. Hols en K.C.
Tammes werden herbenoemd als commissaris. De heer Th.
W.A. Camps werd herbenoemd als voorzitter van de Raad
van Commissarissen.
In het boekjaar 2013 heeft de Raad van Commissarissen
zes keer vergaderd, inclusief een strategische bijeenkomst.
Belangrijke vaste punten van bespreking waren: de
periodieke rapportages over de financiële -en operationele
ontwikkelingen; de aanlevering en verwerking van
afvalstoffen en de vaststelling van de Begroting 2014. Voorts
kwamen onderwerpen aan de orde als: de oplevering en
de capaciteitsbenutting van de Biogasinstallatie (BGI), de
stand van zaken rond de toekomstige levering van warmte
via een warmtenet voor verwarming van woningen in de
regio Nijmegen, elektriciteitsproductie- en afzet daarvan,
alsmede zaken met betrekking tot veiligheid en personele
ontwikkelingen.
In de vergadering van 29 mei 2013 werd een voorstel tot
aanpassing van de statuten aangenomen. Deze formele
aanpassing was noodzakelijk in verband met nieuwe
ontwikkelingen rond de wetgeving met betrekking tot
Besloten Vennootschappen. Voor onze vennootschap
ging het in deze context onder andere om een wijziging
van de regelgeving inzake tegenstrijdige belangen. Indien
daarvan op enig moment sprake zou kunnen zijn, mogen
commissarissen niet deelnemen aan de besluitvorming.
Terugkijkend naar de ontwikkelingen in de afgelopen jaren
stelt de Raad van Commissarissen vast dat in het boekjaar
opnieuw de toegevoegde waarde is gebleken van de
duurzame strategische keuzes die de afgelopen jaren zijn
gemaakt. Daartoe rekenen wij nadrukkelijk ook het besluit
om met Remondis samen te werken. Dit partnerschap
verloopt voor beide bedrijven in alle opzichten uitstekend
en pakt in de praktijk zelfs beter uit dan verwacht.
Op deze plaats willen wij onze waardering uiten voor de
beslissing van de directie, om de jaarverslagen van de
vennootschap op te stellen in overeenstemming met de
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internationaal erkende Sustainability Reporting Guidelines
van het Global Reporting Initiative inzake duurzaam
ondernemen..
Tot slot spreken wij graag onze waardering uit voor de inzet
van directie en personeel in het in veel opzichten hectische
jaar 2013. Onze dank gaat tevens uit naar de aanbieders van
onze ‘grondstof ‘, naar de in de vennootschap deelnemende

publieke- en private partijen en overige belanghebbenden.
Zij kunnen er op rekenen dat de inzet van het bedrijf gericht
blijft op een kosteneffectieve, perfecte én duurzame
dienstverlening.
Nijmegen, 28 mei 2014
Th. W.A. Camps, president-commissaris ARN B.V.

SAMENSTELLING RAAD VAN
COMMISSARISSEN & DIRECTIE

(per 31 december 2013)

(Nb. De benoemingstermijnen hebben een looptijd van 3 jaar)
Prof. Dr. Th.W.A. Camps (1955), President-commissaris
Eerste benoeming in 2001; lopende termijn tot en met AV 2016
Nationaliteit: Nederlandse.
· Bestuursvoorzitter Berenschot Groep
Relevante nevenfuncties:
· Hoogleraar Organisatiekunde en bestuurskunde TiasNimbas Business School (Universiteit Tilburg)
· Voorzitter RvC Kuiper Arnhem Bouw en Ontwikkeling
· Voorzitter RvC Rabobank Rijk van Nijmegen
· Voorzitter bestuur Skanfonds
. Voorzitter Raad van Toezicht KRO
W. Hols (1962), Plv. voorzitter RvC
Eerste benoeming in 2007; lopende termijn tot en met AV 2016
Nationaliteit: Duitse.
· Bestuurder Remondis GmbH & Co. KG, Region West te Bochum (D)
· Bestuurder Remondis Nederland B.V. te Ede
· Bestuurder Remondis Belgien SPRL te Herstal (B)
Relevante nevenfuncties:
· Plv. Voorzitter Raad van Commissarissen Gemeinschafts Müll Verbrennungs Anlage Niederrhein (GMVA) te Oberhausen (D)
· Plv. Voorzitter Raad van Commissarissen Verwertung und Entsorgung Karnap-Städte Holding GmbH (VEKS) te Bottrop (D)
· Plv. Voorzitter Raad van Commissarissen Müllheimer Entsorgungsgesellschaft mbH (MEG) te Müllheim (D)
· Lid Raad van Commissarissen Wirtschaftsbetrieb Oberhausen (WBO) te Oberhausen (D)
Mw. drs. Th.A.J. Burmanje (1954)
Eerste benoeming in 2008; lopende termijn tot en met AV 2014
Nationaliteit: Nederlandse.
· Bestuursvoorzitter Kadaster
Relevante nevenfuncties:
· Commissaris Sligro Food Group
· Lid Raad van Toezicht Deltares
· Voorzitter Raad van Toezicht Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis
. Lid Raad van Toezicht ROC Aventus (tot 1 juli 2013)
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H.J.C. Vreeswijk (1959)
Eerste benoeming in 2013; lopende termijn tot en met AV 2016
Nationaliteit: Nederlandse.
· Wethouder van de gemeente Scherpenzeel
Relevante nevenfuncties:
· Bestuurslid van Regio De Vallei
· Lid Raad van Toezicht Metander/OZG (Speciaal Onderwijs)
· Voorzitter welstandscommissie diverse gemeenten
Ir. J.F. de Haan (1943)
Eerste benoeming in 2001; lopende termijn tot en met AV 2015
Nationaliteit: Nederlandse.
· Voormalig Voorzitter Raad van Bestuur Royal Haskoning Group
Relevante nevenfuncties:
· Voormalig bestuursvoorzitter van branchevereniging ONRI
· Voormalig bestuurslid Kamer van Koophandel Nijmegen en omstreken
· Voormalig voorzitter Raad van Toezicht van het ROC Nijmegen en omstreken
· Voormalig voorzitter Raad van Toezicht van de St. Maartenskliniek
Ing. J.C. Everaert (1967)
Eerste benoeming in 2008; lopende termijn tot en met AV 2014
Nationaliteit: Nederlandse.
· Sales Manager bij Remondis Argentia B.V.
Mr. Ing. J.G.Th.M. Kersten (1951)
Eerste benoeming in 1998; lopende termijn tot en met AV 2015
Nationaliteit: Nederlandse.
· Crisismanager bij TNO Triskelion B.V.
Relevante nevenfuncties:
· Raadslid in de gemeente Beuningen
Drs. M.H.T. Lepoutre (1954)
Eerste benoeming in 2009; lopende termijn tot en met AV 2014
Nationaliteit: Nederlandse.
· Wethouder van de gemeente Druten
Relevante nevenfuncties:
· Vertegenwoordiger namens Druten in Algemeen Bestuur van Dar
Drs. K.C. Tammes (1948)
Eerste benoeming in 2002; lopende termijn tot en met AV 2016
Nationaliteit: Nederlandse.
· Voormalig burgemeester van de gemeente Buren
Relevante nevenfuncties:
· Voormalig voorzitter van Regio Rivierenland
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SAMENSTELLING VAN DE DIRECTIE
G.H.J.P. van Gorkum, Algemeen directeur (1952)
In dienst sinds 1989. Benoeming als algemeen directeur per 2001
Nationaliteit: Nederlandse.
Relevante nevenfuncties:
· Penningmeester van RNCT (Regionaal Nijmeegs Centrum Voor Technologie)
· Bestuurslid van Via Natura, een regionaal landschapsontwikkelingsfonds
· Bestuurslid Industriële Kring Nijmegen (IKN)
. Advisory Board of AIESEC Nijmegen
· Diverse lokale bestuurlijke activiteiten te Groesbeek
Dr.-Ing. G. Terbeck (1964)
In dienst sinds 2007. Benoeming als directeur per 2007
Nationaliteit: Duitse
Relevante nevenfuncties:
· Directeur Gemeinschafts Müll Verbrennungs Anlage Niederrhein (GMVA) te Oberhausen (D)
· Lid Raad van Commissarissen Verwertung und Entsorgung Karnap-Städte Holding GmbH (VEKS) te Bottrop (D)
· Lid Raad van Bestuur N.V. Patrimonium MBS te Geel (B)
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DIRECTIEVERSLAG
Strategie en Beleid
Operationele risico-analyse
Al vanaf 2006 hanteert de directie in samenwerking met het
managementteam een uitvoerige risico-analyse. Daartoe
is destijds én nadien de begeleiding ingeroepen van
specialisten van Ernst & Young Risk Advisory Services. Tijdens
vergaderingen van de Raad van Commissarissen wordt met
enige regelmaat gerapporteerd over de bevindingen.
Sinds 2010 zijn de risico-items gegroepeerd in negentien
thema’s. De bevindingen van de ‘Organisatiebrede RisicoAnalyse’ (ORA) op deze thema’s vormen sindsdien de basis
voor de risicobeheersing. Aldus handelend, staat risicoanalyse en –beheersing voortdurend hoog op de agenda.
Het MT hanteert daarbij de risico’s, die behoren tot de ‘top7’, als vast onderdeel van het Management Informatie
Systeem, opdat deze items voortaan ieder kwartaal tijdens
MT-vergaderingen worden besproken en waar nodig
geactualiseerd.
Strategie
De ‘top-7’ risico’s zijn:
1. Strategische planning: afspraken met strategische
partners en partijen op nichemarkten e.d.
2. Verkoopmarkt(en): opschuiven in de keten,
oriënteren op aanbestedingen.
3. Economie: contractbeheer, kostenbesparingen.
4. Innovatie: Research & Development resp. het
meetbaar maken van innovatie-effecten.
5. Samenwerkingsverbanden: aangaan en
intensiveren.
6. Overheid als toezichthouder: compliance borgen.
7. Overheid als facilitator: vergunningen en
ontheffingen aanvragen en verlenen.
In 2013 heeft met de RvC een actualisatie plaatsgevonden op
de positionering van ARN in de afvalbranche. Geconstateerd
is dat, meer nog dan eerder het geval was, de ontwikkeling
moet worden gestimuleerd om te komen tot een andere
rol in de keten, namelijk meer up-stream. Anders gezegd:
een opschuiving in de richting van de ontdoeners van
afval, zodat wij zelf meer invloed kunnen uitoefenen op het
‘verwaarden’ van afval. Om dit te kunnen realiseren, is het
nodig om meer invloed te krijgen op de regiepunten voorin
de netwerken. Daartoe zullen wij samenwerking zoeken met
partners in de deelnemende regio’s/gemeenten. Wij doelen
hiermee met name op de gemeenschappelijke regelingen
die aandeelhouder zijn van onze vennootschap, de daarin

deelnemende gemeenten én/of uitvoerende (inzamel)
diensten. In dit verband zullen wij zeker ook kijken naar
mogelijkheden om samen te werken met private partijen.
Zij beschikken immers veelal over ruime kennis en ervaring
op het gebied van zowel inzameling als voorbewerking en/
of scheiding van afval. Publiek-private samenwerking op dit
gebied biedt ons tevens mogelijkheden tot verdere groei
en/of uitbouw van onze activiteiten, waaronder uiteraard
ook die op het gebied van bedrijfsafval.
In afnemende prioriteitsvolgorde denken wij hierbij aan:
1. Samenwerking met deelnemende regio’s,
gemeenten en andere (regionale) partners op
het gebied van afval en milieu, kostendeling/
beheersing, contracten, techniek, kennis- en
productontwikkeling om zo de binding met deze
partners te versterken.
2. Scheiding en voorbewerking (bv. biomassa) en
opschuiven in de ketens. Niches op het gebied van
monostromen: hout, glas, plastic, hoogcalorische
verbranding, medisch afval, productvernietiging e.d.
3. Samenwerking met private partijen, zoals Remondis
en andere partners, resulterend in gezamenlijke
inzameling van afvalstoffen, optimale verwerking
van afval, optimale energie-opbrengsten en kennis.
4. Versterking van functie en waarde voor de
deelnemende regio’s en gemeenten, onder andere
door bundeling van kennis en krachten.
Op het vlak van de duurzaamheid ziet ARN voor haarzelf
de volgende strategische prioriteiten weggelegd voor de
komende jaren:
1. Vergroten van de capaciteit c.q. doorzet van de
vergistings- en nacomposteringsinstallatie (BGI);
2. De levering van warmte aan derden. Dit kan
restwarmte, maar ook primaire warmte betreffen;
3. De realisatie van een kunststoffensorteerlijn.
Óf de levering van primaire warmte en/of het sorteren van
kunststoffen gerealiseerd gaat worden, zal volledig afhangen
van de marktomstandigheden.
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Gerard van Gorkum:
“Niet alleen bij mooie woorden
houden, maar duurzaamheid echt
integreren in het beleid.”

ARN presenteert tweede integrale
duurzaamheidsjaarverslag

I

n aanvulling op de vele duurzame innovaties van de afgelopen jaren koos ARN er bij de rapportage
over het boekjaar 2012 voor het eerst voor om het Jaarverslag op te stellen volgens de internationale
duurzaamheidsregels van het Global Reporting Initiative (GRI). Die lijn is doorgetrokken naar de
rapportage over 2013.
Deze vorm van rapportage vraagt veel
inzet van organisaties. Alle prestaties
op het gebied van maatschappelijk
functioneren, milieuzorg en economie
moeten namelijk volgens een vast
stramien, in hun onderlinge samenhang
én gedegen onderbouwd worden
vastgelegd. Anders geeft de accountant
geen zogeheten Assurance-rapport af.
Strenge eisen
Volgens het GRI moet een bedrijf tot in
detail rapporteren over alle activiteiten
op het gebied van maatschappelijk
functioneren, milieuzorg en economie.
Deze drie-eenheid staat bekend als
‘People-Planet-Profit’, ofwel ’Triple
P’. ARN- directeur Gerard van
Gorkum is tevreden dat het jaarverslag
voor de tweede achtereenvolgende
keer niet alleen is voorzien van de
accountantsverklaring dat de cijfers

kloppen, maar dat de accountant ook
weer een Assurance-rapport heeft
afgegeven. Dat betekent dat ARN
op alle punten voldoet aan de strenge
internationale duurzaamheidseisen.
”Het geeft veel voldoening dat we
deze duurzaamheidstest ook nu weer
succesvol hebben volbracht. Het is geen
peulenschil, want als je niet op àlle
(kern)punten voldoet aan de GRI-eisen
geeft de accountant geen Assurancerapport af. Wij willen die verklaring
graag hebben, omdat het bevestigt dat
wij het niet alleen bij mooie woorden
houden, maar dat wij duurzaamheid
echt hebben geïntegreerd in ons beleid.”
Maat laten nemen
Op de vraag waarom hij zich deze
lange mars op de hals heeft gehaald,
terwijl ARN al gedurende lange tijd
een goede naam heeft, antwoordt Van

Gorkum: “Dat is best een punt. Wij
hebben bijvoorbeeld al eens de MVOAward als meest duurzaam werkend
bedrijf in deze regio gewonnen. En ook
uit de naaste omgeving krijgen wij van
omwonenden nooit klachten en worden
wij geprezen voor onze openheid. Met
toezichthouders hebben wij evenmin
problemen. Wij doen wat wordt
gevraagd en zo mogelijk nog iets meer.
Voor ons is dat vanzelfsprekend. Aan de
andere kant is het zinvol om je periodiek
formeel de maat te laten nemen.
Bovendien wordt er bij aanbestedingen
en acquisities steeds vaker naar
officiële duurzaamheidsrapportages
gevraagd. Daarom hebben wij besloten
onze milieuprestaties een formele
onafhankelijke status te geven. Dan
blijf je als organisatie bovendien extra
scherp.” ✦

19
Organisatie
Bestuur
De onderneming bestaat uit een tweehoofdige statutaire
directie: de heren G.H.J.P. van Gorkum (Algemeen directeur)
en G. Terbeck (parttime) directeur. De directie is belast met
het dagelijks bestuur en is o.a. verantwoordelijk voor de
strategie, de vaststelling en de realisatie van de doelstellingen
en geprognosticeerde resultaten. Voorts is het bestuur van
de vennootschap o.a. ook verantwoordelijk voor de naleving
van alle relevante wet- en regelgeving, het maatschappelijk
verantwoord ondernemen van de vennootschap en de
beheersing van risico’s. De directie legt verantwoording af en
stemt zaken af met de Raad van Commissarissen. Wekelijks
vindt directie-overleg plaats. Aan dit overleg wordt tevens
deelgenomen door de directiesecretaris en de directieassistente. Maandelijks vindt overleg en werkafstemming
plaats tussen algemeen directeur, milieucoördinator en
veiligheidskundige, respectievelijk operationeel overleg
tussen algemeen directeur en de drie bedrijfsleiders (AVI,
Onderhoud en GSI) gezamenlijk. Tevens is er maandelijks
overleg tussen de algemeen directeur en het hoofd
personeelszaken, respectievelijk met de manager planning,
finance & control.
Management
De onderneming kent een managementteam, waarvan naast
de directie, de drie bedrijfsleiders (AVI, Onderhoud en GSI),
tevens de manager finance, planning & control, het hoofd
personeelszaken en de directiesecretaris deel uitmaken.
Het MT vergadert maandelijks. De milieucoördinator en de
veiligheidskundige van het bedrijf rapporteren driewekelijks
rechtstreeks aan de algemeen directeur. Onder de drie
bedrijfsleiders opereren afdelingschefs, die leiding geven aan
de medewerkers op de werkvloer. Door een goede scheiding
van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden wordt
gewaarborgd dat er geen tegenstrijdige belangen kunnen
ontstaan. De acceptatie en registratie van binnenkomende
en uitgaande afvalstromen is zodanig geautomatiseerd dat
in de administratie doorgevoerde wijzigingen te allen tijde
traceerbaar blijven. Voor de acceptatie van goederen, die
ter vernietiging worden aangeboden (zoals bijv. in beslag
genomen accijnsgoederen, verdovende middelen) is
met behulp van een forensisch accountant een structuur
opgezet, waarmee een juiste acceptatie en verwerking
van deze goederen is geborgd. Voor alle niveaus geldt een
periodieke structuur van functioneringsgesprekken.

Overleg met de Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen (RvC) heeft tot taak toezicht te
houden op het directiebeleid en op de algemene gang van
zaken binnen de vennootschap en om de directie met raad
terzijde te staan. De Raad van Commissarissen betrekt daarbij
o.a. ook de voor de vennootschap relevante maatschappelijke
aspecten van het ondernemen. De Raad van Commissarissen
telt statutair tien leden, bestaande uit vier onafhankelijke
commissarissen, drie commissarissen benoemd op
voordracht van Remondis en drie commissarissen op
voordracht van de drie intergemeentelijke aandeelhoudende
samenwerkingsverbanden.
In 2013 heeft Remondis geen gebruik gemaakt van het
recht op een derde zetel.
Algemene Vergadering
De onderneming kent een AV, die ten minste jaarlijks
bijeenkomt om de jaarstukken te behandelen en verder zo
vaak als de omstandigheden daar aanleiding toe geven.
De statuten van de onderneming bieden individuele
aandeelhouders (mits ondersteund door een bepaald
quorum) de gelegenheid om zelf een AV uit te doen
schrijven. Naast haar statutaire bevoegdheden worden
tijdens een AV alle aandeelhouders in staat gesteld om hun
standpunten aan de RvC en de directie kenbaar te maken.
De statuten van de onderneming bepalen welke
onderwerpen aan de AV dienen te worden voorgelegd. In
de praktijk worden alle zaken die maatschappelijk relevant
zijn in dit gremium besproken.
Aandeelhouders vennootschap
Deelname
Remondis39,96%
Gemeenschappelijke Regeling MARN
37,50%
Regio De Vallei
11,76%
Regio Rivierenland
5,88%
(ARN B.V. heeft zelf 4,9% in portefeuille)
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“Wereld schoon aan
volgende generaties
overdragen”
Wethouder Breunis van de Weerd:
“ARN presteert uitstekend en speelt goed in op
nieuwe ontwikkelingen.”

W

ethouder Breunis van de Weerd (SGP) van de gemeente Ede zal niet snel in de massa ondergaan. Boven op een ‘kamerbreed’ vullend lichaam staat een meesttijds gul lachend hoofd. Die
lach verdwijnt niet bij de vraag hoe hij als aandeelhouder en aanbieder van afval de relatie met
ARN ervaart. “Ik heb geen klachten. Integendeel. Ik ben trots op het bedrijf. ARN presteert uitstekend
en speelt goed in op nieuwe ontwikkelingen.”
Aan de andere kant is Van de Weerd
er niet de man naar om alleen
complimenten uit te delen.
“Als gemeentelijk bestuurder moet ik
ook naar het prijskaartje kijken. En dan
stel ik vast dat het tarief wat aan de
hoge kant is. Ik teken daar meteen bij
aan dat ARN volgens mij in Nederland
verreweg het beste scoort op het gebied
van duurzaamheid en dat het bedrijf
kundig wordt geleid met oog voor alle
belangen. Er wordt echt geluisterd naar
de gemeenten-aandeelhouders. Ik vind
het ook mooi dat het ARN - dankzij
de open opstelling - in de bepaald
moeilijke regio Nijmegen veelal lukt
om vergunningsaanvragen snel en
ongewijzigd door o.a. gemeenteraden
aangenomen te krijgen.”

Rentmeesterschap
Met zaken als verkeer, vervoer, sociaal
en fysiek wijkbeheer, openbare ruimte,
milieu en water heeft Van de Weerd
een volle portefeuille. ”Het zijn
onderwerpen die mij aan het hart
gaan, omdat ze te maken hebben met
het welzijn van de mensen en met het
rentmeesterschap over de wereld die
schoon moet worden overdragen aan
volgende generaties. Daar staat voor
mij het begrip duurzaamheid voor.
De afgelopen decennia hebben wij in
Ede grote slagen gemaakt. Nog geen
dertig jaar geleden werd afval op een
vuilnisbelt gekiept en werd afvalwater
geloosd. Over de hele linie gezien zijn
we er in dit land echter nog niet.
Kijk naar afval. Het besef dat afval

een grondstof is, waar je zuinig mee
om moet gaan en zoveel mogelijk
moet hergebruiken, is nog niet overal
geland.”
Aan de andere kant wil Van de Weerd
niet als ‘sombermans’ door het leven
gaan. “Er worden verbeterstappen
gemaakt. Maar we moeten ook
realistisch blijven. Er is altijd spanning
tussen menselijke activiteiten en de
belasting van het milieu. Er bestaat
geen risicoloze samenleving. Kijk naar
het verkeer. Hoe lager de snelheid, hoe
minder dodelijke ongevallen er zijn.
Dat wil echter niet zeggen dat je de
snelheidslimiet dan maar op bijna
nul moet stellen. Voor milieu geldt
hetzelfde.” ✦
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ALGEMENE GANG VAN ZAKEN IN 2013
‘Duurzaam ondernemen is serious business’

In het verslagjaar 2013 zijn tal van concrete stappen gezet en initiatieven ontwikkeld op de
weg naar verdere verduurzaming van onze bedrijfsactiviteiten. Omdat feiten nu eenmaal
duidelijker taal spreken dan woorden……
* Op 24 mei 2013 werd de officiële oplevering van de Biogasinstallatie (BGI) feestelijk gevierd. In die installatie
zetten wij groente-, fruit- en tuinafval (GFT-afval) om in groengas ten behoeve van het openbaar busvervoer in
de Stadsregio Arnhem-Nijmegen en in een substantiële hoeveelheid zeer schone compost. Voor het groengas
verkregen wij begin 2013 het internationaal erkende certificaat ‘NTA 8080/biomassa’.
* Dit boekjaar werden grote vervolgstappen gezet bij de aanleg van een regionaal warmtenet voor de levering
van warmte voor het verwarmen vanaf 2015 van ongeveer 14.000 woningen in de Nijmeegse nieuwbouwwijken
Waalfront en Waalsprong. Levering op termijn van warmte via dit net aan bedrijven is een reële optie.
* Om de wijk de ‘Beuningse plas’ zoveel mogelijk te vrijwaren van geluidsoverlast van verkeer op de A73 is in
2013 begonnen met de aanleg van een 350 meter lange geluidswal. De kern van deze geluidswal bestaat uit
gecertificeerd bodemas van ons bedrijf. Deze secundaire bouwstof wordt geproduceerd uit reststoffen die na
verbranding overblijven.
* De duurzame afwerking van een deel van de stortplaats kreeg zijn voltooiing.
* ARN is actief partner van het ‘Nijmeegs Energie Convenant’.
* Medio 2013 presenteerden wij ons eerste officiële Duurzaamheidsjaarverslag over het op 31 december 2012
afgesloten boekjaar. Het verslag is opgesteld conform de algemeen erkende duurzaamheidsrichtlijnen van het
Global Reporting Initiative. Dit betekent dat de prestaties op het gebied van maatschappelijk functioneren,
milieuzorg en economie (afgekort: ’People-Planet-Profit’) voortaan in hun onderlinge samenhang zullen worden
gepresenteerd. Ook in dit Jaarverslag 2013 is deze wijze van rapporteren aangehouden.
* De in de loop van 2012 gegeven aftrap van het project ‘Duurzaam Leeftijdsfase bewust personeelsbeleid’ en het
veiligheidsproject ‘We werken veilig of we werken niet’ kregen een actief vervolg in het verslagjaar 2013.
* Onder het motto ’alle beetjes helpen’ wordt onze inkomende en uitgaande post sinds eind 2012 niet meer bij het
postkantoor in Nijmegen gehaald/gebracht door Post NL, maar door Velocity Fietskoeriers. Dit bedrijf bedient met
ruim tien koeriers klanten in Nijmegen en omgeving. Met ruim 1 miljoen kilometers op de teller heeft het bedrijf
reeds een CO2-reductie gerealiseerd van bijna 229.000 kilo.
* Wethouder Piet de Klein van de gemeente Beuningen stelde op het dak van ons bunkergebouw 768
zonnepanelen officieel in gebruik.
* Eind 2013 is een onderzoek gestart naar de mogelijkheden om de bestaande breker-scheidingsinstallatie en
een overslaghal om te bouwen tot een kunststofscheidingsinstallatie, waarin kunststoffen op soort kunnen
worden gesorteerd. Wij spelen hiermee in op plannen van de rijksoverheid om gemeenten vanaf 2015 direct
verantwoordelijk te maken voor de verwerking van gescheiden ingezamelde kunststoffen.
[In het vervolg van dit directieverslag worden diverse punten uit deze opsomming nader toegelicht.]
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“Bodemas is
uitstekend
en duurzaam
opvulmateriaal”

René Metzelaar:
”Bodemas is mooi en schoon
materiaal, waardoor het prima
is te verwerken.”

T

rots loopt constructiemanager René Metzelaar van MNO Vervat (onderdeel van Boskalis) over de
bouwplaats waar een omvangrijke geluidswal wordt aangelegd om de bewoners van de wijk de
Beuningse Plas in Beuningen zoveel mogelijk te vrijwaren van geluidsoverlast van het verkeer
op de A73. “Dit is een mooi project dat er over honderd jaar nog ligt. Dat is het fijne van mijn werk. Het
is gevarieerd en je bouwt voor vele generaties.”
De 350 meter lange geluidswal wordt
tien meter hoog met daarbovenop
een 50 centimeter hoog betonnen
geluidsscherm. Als afronding van het
project wordt de wal deels beplant en
opengesteld voor wandelaars. Achter
de geluidswal wordt een recreatieplas
aangelegd. Enkele honderden meters
verder liggen de installaties van ARN.
Het bedrijf speelt een belangrijke rol
bij de aanleg van de geluidswal, omdat
voor het vullen van de kern van de
wal geen kostbaar zand wordt gebruikt,
maar bodemas. Dit is een secundaire
bouwstof, die wordt geproduceerd
uit de onbrandbare resten van afval.
Het product is daarmee niet alleen
duurzaam en (milieu)veilig, maar is
tevens aanzienlijk goedkoper dan ander
opvulmateriaal.

Veiligheid is geborgd
Over het bodemas zegt Metzelaar:
“Het gebruik daarvan is door de
Rijksoverheid vastgelegd binnen het
Besluit Bodemkwaliteit. Daarin is
geregeld dat gecertificeerd bodemas mag
worden gebruikt als ‘IBC-bouwstof’.
IBC staat voor isoleren, beheersen en
controleren. Bodemas is erkend als
een veilige bouwstof ter vervanging
van primair materiaal als zand en
grond. Voorwaarde voor het gebruik
is dat het materiaal geïsoleerd wordt
toegepast, zodat het niet in aanraking
kan komen met grondwater. Dat is hier
overigens van nature al uitgesloten.
Desondanks leggen wij het materiaal
toch geheel geïsoleerd in het werk. Als
onderdeel daarvan wordt het bodemas
minimaal een halve meter boven het

grondwaterpeil van het grondwater
toegepast en worden isolerende lagen
aangelegd. Daarnaast komen er
voorzieningen om de kwaliteit van
het grondwater permanent te kunnen
controleren.”
Zorgplicht
Hiermee is de veiligheid geborgd. Dat
is ook belangrijk voor MNO Vervat,
waarmee de gemeente Beuningen
het contract voor deze opdracht
heeft gesloten. Het concern heeft
een langdurige zorgplicht.” Over het
werken met bodemas is Metzelaar zeer
te spreken. “Het is mooi en schoon
materiaal, waardoor het prima is te
verwerken. Het is zelfs stabieler en
beter dan grond of klei, omdat het met
de trilrol goed is te verdichten.” ✦
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Biogasinstallatie
Op onze locatie werd medio 2011 begonnen met de
bouw van een vergistings- en composteringsinstallatie de Biogasinstallatie (BGI) - voor het verwerken van groente-,
fruit- en tuinafval (GFT-afval) en de productie van biogas. Op
24 mei 2013 vond de officiële opening plaats. De installatie
heeft een verwerkingscapaciteit van ca. 40.000 ton GFTafval. Dit materiaal wordt uiteindelijk omgezet in 16.000
ton hoogwaardige compost, 2,5 miljoen m3 biogas en
2.500 ton afzetbare zuivere CO2. De investering in de BGI
heeft ongeveer 15,5 miljoen euro bedragen. Vanwege het
duurzame karakter en de zogenaamde onrendabele top van
deze activiteit kende het ministerie van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie aan dit project op de gaslevering
aan het openbare net een subsidie toe over een periode

Arnhem-Nijmegen en Hermes hebben daarvoor 143 bussen
aangeschaft. Die investering sluit aan op de ambitie van de
stadsregio om de huidige uitstoot van broeikasgas CO2 door
bussen met 75 procent te verminderen. Hiermee speelt
de Stadsregio in op de wens van de rijksoverheid dat alle
bussen voor het openbaar vervoer in Nederland in 2025
op ‘zero emissie’ moeten zijn gebracht. Dit betekent dat
bussen dan geen luchtvervuilende of klimaatbelastende
emissies meer mogen uitstoten. De rijksoverheid heeft
hiervoor een Green Deal gesloten met alle betrokken
partijen. Met deze vorm van duurzame mobiliteit wil het
rijk bereiken dat in de periode 2015-2025 in alle concessies
voor het openbaar busvervoer zero emissie als eis voor de
inzet van bussen wordt opgenomen. Dat moet zorgen voor

van 12 jaar. Met de BGI draagt ARN substantieel bij aan de
regionale plannen om de uitstoot van CO2 terug te dringen.

een substantiële bijdrage aan het leefbaar houden van de
steden. Met de BGI draagt ARN in belangrijke mate bij aan
de wens om de uitstoot van CO2 fors terug te dringen.
Volgens de onafhankelijke stichting ‘Milieu Centraal is een
kilogram GFT-afval in de vorm van groengas goed voor een
autokilometer brandstof. Op zeven kilogram GFT-afval kan
een bus een kilometer rijden.
Op 26 februari 2013 ontvingen wij het certificaat ‘NTA 8080/
biomassa’. Daarmee werd bekrachtigd dat het geproduceerde
groengas voldoet aan internationale duurzaamheidscriteria.
Het certificaat is geldig tot 21 december 2017.

De BGI is zo ontworpen dat opschaling tot een
verwerkingscapaciteit van 70.000 ton in de toekomst mogelijk
is. De aan ARN verstrekte (milieu)vergunning biedt deze
ruimte reeds. Bij het vergisten van GFT-afval wordt biogas
gewonnen. Dit gas kan op verschillende manieren worden
toegepast: bijvoorbeeld voor de productie van elektriciteit,
aardgas of brandstof voor vuilniswagens, bussen of andere
voertuigen. Het biogas dat ARN produceert wordt na
opwerking tot groengas (aardgaskwaliteit) ingezet voor het
openbaar busvervoer in de Stadsregio Arnhem-Nijmegen.
Daarmee rijden de bussen in feite op het groengas dat uit
het GFT-afval van de eigen huishoudens komt. De Stadsregio

24

Beuningse wethouder
stelt zonnepanelen
ARN in bedrijf
Wethouder P. de Klein:
“Duurzaamheid staat hoog op de agenda.”

O

p het dak van het bunkergebouw van afvalenergiecentrale ARN B.V. werden in 2013 door de
Beuningse wethouder De Klein 768 zonnepanelen geplaatst. Op jaarbasis kan ARN hiermee ruim
129.144 kWh duurzame zonne-energie aan het openbare elektriciteitsnet leveren.

Eerder was de wethouder al nauw
betrokken bij het plaatsen van 48
zonnepanelen op het dak van het
gemeentehuis in Beuningen. Dat
gold als aftrap van de collectieve
inkoopactie ‘Zonnepanelen’ van de
Stadsregio Arnhem-Nijmegen en
de Regio Rivierenland. Over de rol
van Beuningen bij deze initiatieven
zegt De Klein: “In onze gemeente
staat duurzaamheid hoog op de
agenda. Naast onze inwoners en
bedrijven maken ook wij als overheid
werk van duurzaamheid. Daarom
hebben wij de zonnepanelen op het
gemeentehuis geplaatst, waardoor de
gemeente jaarlijks ruim 5.500 kg CO2
minder uitstoot.” De Beuningse actie
is onderdeel van een grootschalige
collectieve inkoopactie van negentien
gemeenten in de stadsregio Arnhem
-Nijmegen. Het idee daarvoor werd

eind vorig jaar gelanceerd door de
gemeente Beuningen. Thans doen
bijna alle gemeenten in de regio
Arnhem -Nijmegen met de actie mee.
Wethouder De Klein juicht het toe dat
ook bedrijven in de regio open staan
voor het plaatsen van zonnepanelen.
“Daarom ben ik graag ingegaan op
de uitnodiging van ARN om haar
zonnepanelen officieel in gebruik te
stellen.”
Duurzame innovaties
Stan Vos (chef Elektrotechnische dienst
ARN) en Henry Cornelissen (chef
Civieltechnische dienst ARN) waren
nauw betrokken bij de werkzaamheden
rond de plaatsing van de zonnepanelen.
Over dit project zegt Stan Vos: “Zo’n
innovatie is het leuke van dit bedrijf. Er
gebeurt altijd weer iets nieuws op het
gebied van duurzaamheid. Alleen al de

laatste jaren hebben we grote projecten
meegemaakt als de vervanging van
de turbinegenerator, gevolgd door
de bouw van de vergistings- en
nacomposteringsinstallatie. Binnenkort
gaan we via een ondergronds
warmtenet restwarmte leveren voor de
warmtevoorziening van woningen in
deze regio. En tussen de bedrijven door
hebben we deze zonnepanelen op het
dak van het bunkergebouw geplaatst.
Dit dak heeft een oppervlakte van
bijna 1.600 m2.” Henry Cornelissen
benadrukt dat in de voorfase veel tijd
is gestoken in het onderzoek naar
de beste plaats om de zonnepanelen
te installeren. “Dit was voor ons
een bijzonder project, hoewel het in
technisch opzicht niet al te ingewikkeld
was.” ✦
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Tijdens het ter gelegenheid van de opening van de BGI
georganiseerde symposium sprak Maria van der Hoeven,
oud-minister van Economische Zaken en thans lid van de
Raad van Bestuur van het Internationale Energie Agentschap,
via een videoboodschap de vele aanwezigen toe. Zij
roemde dit initiatief, omdat deze toekomstgerichte aanpak
wezenlijk bijdraagt aan de groene energievoorziening en
werkgelegenheid in de regio.
“Om onze energie-ambities waar te maken, is een gezamenlijke
totaalaanpak nodig op alle niveaus. Dat is in optima forma
wat ARN met al haar activiteiten doet.” Toenmalig Enecotopman drs. Barth de Klerk sloot zich bij deze woorden aan
met de opmerking, dat ARN met de biogasinstallatie op een
goede manier meewerkt aan de noodzakelijke veranderingen
op de energiemarkt. Hij stelde dat verduurzaming van de
energiemarkt zeer gebaat is bij decentrale innovatieve
projecten, zoals die van ARN. Innovatieve bedrijven als ARN,
die de nek uit durven te steken, hebben de toekomst.”
Inzameling groente-, fruit- en tuinafval
Nederlandse gemeenten zamelen jaarlijks ongeveer 1,3
miljard kilo GFT-afval in. Toch belandt nog veel GFT-afval,
bij het restafval. De rijksoverheid wil de gescheiden
inzameling van GFT-afval met een derde laten stijgen. Dit
betekent dat 100 kilo per inwoner moet worden ingezameld,
nu is dat nog 76 kilo per inwoner. In het Jaarverslag 2012
meldden wij dat in 2013 samen met afval-inzamelbedrijf
Dar onderzoek zou worden gedaan naar de opzet van een
regionale voorlichtingscampagne om het belang van het
gescheiden aanbieden van groente-, fruit- en tuinafval nog
eens te benadrukken. Dit project is thans zo ver gevorderd
dat deze campagne in de zomer van 2014 van start kan
gaan.
Landelijke compostdag gesponsord door ARN B.V.
ARN present op
landelijke compostdag
Al vele jaren doet ARN in
het voorjaar mee aan de
landelijke Compostdag.
Bij veel compostbedrijven,
gemeentewerven
en
milieustraten
kunnen
particulieren die dag gratis
Zaterdag
compost afhalen. Met deze
23 maart
OP = OP
actie willen gemeenten
en bedrijven de bevolking
bedanken
voor
het
gescheiden aanleveren van
GFT-afval ten behoeve van de productie van compost. In
2013 vond de landelijke Compostdag plaats op zaterdag
23 maart. Bij die gelegenheid is aan de vele bezoekers in
de nabijheid van de BGI achtergrondinformatie verstrekt

gratis
compost

Afvalenergiecentrale ARN B.V. voor losse compost en in zakken van 40 liter.
Nieuwe Pieckelaan 1 te Weurt. Van 9:00 tot 14:00 uur.
Brengt u voor losse compost een afdekzeil mee?

Voor meer informatie:
zie de gemeentepagina in uw huis-aan-huisblad en www.dar.nl

over de wijze waarop ARN zeer hoogwaardige compost
produceert in combinatie met de productie van groengas
voor gebruik als transportbrandstof.
GRAN B.V.
In 2012 werd GRAN B.V. (Groen Recycling Arnhem Nijmegen)
opgericht met als aandeelhouders: ARN, Bruins & Kwast in
Duiven; Van Iersel in Ravenstein en Den Ouden in Schijndel
elk voor 25%. Aanleiding hiervoor was een aanbesteding
voor het verwerken van groenafval uit veertien gemeenten
in de Stadsregio Arnhem - Nijmegen. Door de samenwerking
binnen GRAN B.V. werd het contract hiervoor binnengehaald.
Het contract heeft een looptijd van 1 april 2012 tot en met
31 december 2014 met een optie van verlenging met
één of twee jaar. Onder regie van ARN zorgt GRAN voor
de inname, overslag en opwerking van plantsoenafval,
snoeihout en afvalhout tot biobrandstof en compost. De
specifieke toegevoegde waarde van deze samenwerking
is dat ARN daardoor snoeihout voor de vergistings- en
composteringsinstallatie ter beschikking krijgt. Dit materiaal
is nodig als structuurmateriaal bij het composteringsproces
om het relatief vochtige digestaat uit de vergister beter te
beluchten. In de loop van 2012 werden door GRAN ook
soortgelijke opdrachten verworven van het Waterschap
Rivierenland en van de gemeente Wageningen.
In 2013 werd bij GRAN in totaal 44.308 ton materiaal
aangeleverd, waarvan 1.020 ton bij ARN.
Warmtenet levert stadsverwarming
Als volgende grote stap naar de realisatie van de enkele
jaren geleden vastgelegde strategie ‘Van verwerken naar
verwaarden’ zal ARN vanaf 2015 via een 6,5 kilometer lang
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Kansen voor de
circulaire economie
in Nederland

Staatssecretaris Wilma Mansveld van het ministerie
van Infrastructuur en Milieu streeft er naar dat
duurzaamheid onder alle omstandigheden centraal
komt te staan.

O

m duurzaamheid te bevorderen zet de Rijksoverheid stevig in op recycling en hergebruik. Volgens
staatssecretaris Wilma Mansveld van het ministerie van Infrastructuur en Milieu is hiermee veel
winst te behalen. En dan niet alleen gerekend in euro’s, maar vooral ook op milieugebied. Deze
conclusie is mede gebaseerd op het door TNO geschreven rapport: ‘Kansen voor de circulaire economie
in Nederland’.

Een circulaire economie betekent:
optimaal gebruik maken van
grondstoffen, duurzaam gebruik van
hulpbronnen, niet meer afval dan
absoluut onvermijdelijk en geen uitstoot
van schadelijke stoffen. Slimmer
grondstoffengebruik levert volgens
TNO miljarden euro’s op, schonere
lucht en banen. Dit blijkt niet alleen uit
het rapport ‘Kansen voor de circulaire
economie in Nederland’ maar ook
uit het programma ‘Van Afval naar
Grondstof ‘.
Voorzieningszeker zijn
Staatssecretaris Mansveld geeft
overigens toe dat een honderd procent
circulaire economie nog een ideaal is.
“Maar ik wil er zo dicht mogelijk bij
in de buurt komen door grondstoffen
optimaal in te zetten, uitstoot
van schadelijke stoffen en afval te
voorkomen door hergebruik en door

natuurlijke hulpbronnen duurzaam
te benutten.” Om dit te realiseren
wil de staatssecretaris samenwerken
met bedrijven en gemeenten. “Op die
manier wordt immers een directe link
gelegd naar consumenten en burgers.
Ik streef er naar dat duurzaamheid
onder alle omstandigheden centraal
komt te staan. We willen immers niet
alleen vandaag, maar ook morgen
voorzieningszeker zijn.” Uit recente
cijfers blijkt dat in Nederland ongeveer
79% van het afval wordt gerecycled.
Maar het kan volgens het ministerie
nog beter, bijvoorbeeld door het
optimaliseren van afvalscheiding en
inzameling. Als goede mogelijkheid
wijst de staatssecretaris daarvoor o.a.
op het ‘omgekeerd inzamelen van afval’
door gemeenten.
Intensiever scheiden
TNO heeft becijferd dat door inzet

van innovatieve technologieën op
jaarbasis een miljard euro aan extra
waarde kan worden gecreëerd door
o.a. huishoudelijk afval intensiever te
scheiden en door productie van biogas
via het vergisten van groenafval.
Betere scheiding van huishoudelijk
afval en vergisting zijn volgens TNO
bestaande en bewezen technieken, waar
snel slagen mee zijn te maken. Positief
noemt TNO ook de ontwikkeling bij
recyclingbedrijven waar reststromen
steeds beter worden gescheiden door
gebruik te maken van robots. Baetsen
Recycling is hier een mooi voorbeeld
van. Eind vorig jaar maakten ARN
en het Nijmeegse inzamelbedrijf
Dar bekend met Baetsen een
samenwerkingsovereenkomst te hebben
gesloten voor nauwe samenwerking
bij het scheiden van afval door dit
bedrijf. ✦
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warmtenet warmte leveren voor duurzame stadsverwarming
aan ongeveer 14.000 woningen in de Nijmeegse wijken
Waalsprong en Waalfront. Warmtevoorziening via een
warmtenet bespaart tot wel 70 procent CO2 -uitstoot ten
opzichte van gebruik van HR-gasketels. Ofwel een reductie
van ongeveer 21 miljoen kilogram CO2. Deze vorm van
verwarming voorkomt dat woningen met fossiele energie
(zoals aardgas) moeten worden verwarmd. De realisatie van
dit net is een initiatief van de gemeente Nijmegen, Alliander,
Nuon, de provincie Gelderland en afvalenergiecentrale ARN
B.V. Om de restwarmte van ARN te transporteren naar de
wijken Waalsprong en Waalfront werd door Alliander, de
gemeente Nijmegen en met steun van de provincie
Gelderland een infrabedrijf opgericht. Deze partners in het
project streven er ook naar om delen van Nijmegen en de
regio aan te sluiten op het warmtenet.

Wethouder Jan van de Meer:
“Een droom die uitkomt. Met de levering van
warmte wordt ARN een soort regionale kachel.”
ARN-directeur Van Gorkum: “Een kachel, die in de
toekomst ten goede komt aan vele regio’s in
Gelderland, maar óók een groene motor.”

De aanleg van het warmtenet geldt als een omvangrijk
technisch en duurzaam project. Om de levering van warmte
over een afstand van 6,5 kilometer mogelijk te maken,
worden geïsoleerde warmteleidingen vanaf de ARN-locatie
in Weurt onder het Maas-Waalkanaal en de Waal door
gelegd.

De extra toegevoegde waarde voor ARN van dit project is, dat
ook een deel van de tot nu toe nog onbenutte restwarmte
vanaf 2015 nuttig gebruikt gaat worden, waarmee het
energierendement van de installatie substantieel stijgt.
Bovendien biedt dit project perspectief om in de toekomst
nieuwe afnemers voor de inzet van (rest)warmte te werven.
De bij het warmtenet betrokken overheden en nutsbedrijven
investeren gezamenlijk ruim 100 miljoen euro. Volgens de
Nijmeegse wethouder Jan van de Meer wordt met dit project
een zeer belangrijke stap gezet op de groene agenda van
de gemeente Nijmegen om in 2045 een klimaatneutrale
stad te zijn.

Indigo (Alliander en de gemeente Nijmegen) realiseert de
transportleiding van ARN naar de Waalsprong. Vanaf het
punt waar deze leiding binnendijks in de Waalsprong komt,
legt Nuon Warmte het resterende deel van het transportnet
aan naar debetreffende woonwijken. De provincie hoopt
dat dit initiatief én een soortgelijke ontwikkeling in het
Arnhemse naar elkaar toe groeien, zodat op termijn één
regionaal warmtenet kan ontstaan.
Nuon en ARN hebben voor de afname en levering
van warmte voor het warmtenet en voor de levering
van door ARN geproduceerde elektriciteit één
contract gesloten met een looptijd van dertig jaar.
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“Bij het gescheiden inzamelen
van GFT-afval is nog een flinke
slag te maken”

Ir. Arjen Brinkmann:
“Met de productie van compost en groengas levert ARN
een mooie bijdrage aan de circulaire economie.”

“

H

et belang van het vergisten en nacomposteren van groente-, fruit- en tuinafval (GFT-afval) is
groot en zal uit oogpunt van duurzaamheid alleen maar groter worden. Het is een kosteneffectieve manier om milieuwinst te behalen met het recyclen van afval.” Is getekend: Ir. Arjen
Brinkmann, directeur van de Branche Vereniging Organische Reststoffen (BVOR).

Het hoeft dan ook geen verwondering
te wekken dat Brinkmann content is
met de in 2013 in gebruik genomen
Biogasinstallatie van ARN. “Met de
productie van compost en groengas in
die installatie levert ARN een mooie
bijdrage aan de circulaire economie.
Om die economie over de hele linie
te bevorderen en de uitstoot van
CO2 te verlagen, is het belangrijk
dat gemeenten blijven zoeken naar
mogelijkheden om het gescheiden
inzamelen van groen restmateriaal te
optimaliseren.”
Gescheiden inzamelen
aantrekkelijk maken
Brinkmann is blij dat het gescheiden
inzamelen van GFT-afval vanaf 2012
voor het eerst sinds jaren weer iets in

de lift zit na een periode van jaarlijkse
dalingen. Hoewel hij het te vroeg
vindt om de vlag uit te hangen, denkt
Brinkmann dat dit zou kunnen wijzen
op een trendbreuk als gevolg van
nieuwe methoden van GFT-inzameling
en intensivering van voorlichting.
“Ik hoop dat deze trend doorzet, omdat
er bij het gescheiden inzamelen van
GFT-afval nog een flinke slag is te
maken, zowel in volume als in kosten.”
De sleutel voor verbetering ligt volgens
Brinkmann bij de gemeenten. ”Zij
zitten bij de bron én zij hebben er
een direct belang bij dat afval zoveel
mogelijk gescheiden wordt aangeleverd.
Bij GFT-afval praat je immers over een
aanzienlijk deel van de totale hoeveelheid
huishoudelijk afval. Gemeenten
moeten daarom goed nadenken over

mogelijkheden om het gescheiden
inzamelen voor burgers financieel
aantrekkelijker en gemakkelijker te
maken. Dat kan bijvoorbeeld door
binnen een diftarsysteem de GFTcontainer niet te belasten of door het
systeem van omgekeerd inzamelen
in te voeren. Dit laatste betekent dat
de gemeente nog alleen herbruikbaar
afval ophaalt en dat de burger het
grijze afval zelf moet brengen naar een
inzameldepot. Je vergroot daarmee de
kans dat mensen bewuster met afval
omgaan en hun afval nog beter gaan
scheiden. Diverse gemeenten in het
land experimenteren hier al mee. Er
wordt ook al geëxperimenteerd met een
andere inzamelmethode voor tuinafval
dan voor keukenafval.” ✦
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Het warmtenet geldt als ‘toekomstproof’, omdat het op
termijn relatief eenvoudig kan worden uitgebreid en omdat
tevens ook andere warmtebronnen op het net kunnen
worden aangesloten. Diverse partijen hebben daar al
belangstelling voor getoond. Om dit mogelijk te maken, is
het tracé van het warmtenet zó gesitueerd dat maximaal
rekening wordt gehouden met deze potentiële afnemers.
Zonnepanelen
Om een extra bijdrage te kunnen leveren aan het opwekken
van duurzame energie hebben wij in 2012 de mogelijkheden
laten onderzoeken om zonnepanelen te plaatsen op de
daken van onze installaties. Nadat bleek dat dit mogelijk
was, werden in maart 2013 768 zonnepanelen geplaatst
op het dak van het bunkergebouw. Medio april 2013 is een
elektriciteitsmeter in gebruik genomen. Sindsdien werd
met deze zonnepanelen tot eind van het jaar 134.693 kWh
opgewekt. Met ingang van 2014 zal overigens niet langer
worden geregistreerd en gerapporteerd hoeveel stroom
werd opgewekt, maar hoeveel ervan aan het net werd
geleverd.
Aanleg geluidswal met bodemas
Om de bewoners van de wijk de Beuningse Plas in Beuningen
zoveel mogelijk te vrijwaren van geluidsoverlast van het
verkeer dat op enige afstand ter hoogte van de ‘Duitse
Bocht’ over de A73 rijdt, is in 2013 begonnen met de aanleg
van een geluidswal. Medio 2014 wordt deze geluidswal
opgeleverd. De wal is 350 meter lang en 10 meter hoog
met daarbovenop een 50 centimeter hoog betonnen
geluidsscherm. Voor het vullen van de kern wordt geen
schaars wordend en daardoor kostbaar zand gebruikt,

maar bodemas. Dit is een secundaire bouwstof, die wordt
geproduceerd uit de onbrandbare resten van bij ARN
verwerkt afval. Dit product is daarmee niet alleen duurzaam
en (milieu)veilig, maar is tevens aanzienlijk goedkoper dan
ander opvulmateriaal. Daarmee is het ook in financieel
opzicht gunstig voor alle partijen. Binnen de daarvoor
door de rijksoverheid gestelde regels wordt gecertificeerd
bodemas al vele jaren in Nederland toegepast bij de aanleg
van wind- en geluidswallen.

Duurzame afwerking stortplaats
Na uitvoerig en goed overleg met omwonenden is in
november 2012 begonnen met de afwerking van een deel
van de stortplaats door het aanbrengen van een gevarieerde
beplanting. De eerste struiken (van de in totaal ongeveer
11.000 stuks) werden geplant door de direct omwonenden
van deze locatie. Deze fase is voorjaar 2013 afgerond. Voor
de keus van de beplanting is gebruik gemaakt van een
gerenommeerde landschapsinrichter.

Vergunning verwerking gevaarlijk afval
In 2013 werd circa 10.000 ton ‘gevaarlijk’ afval in onze
verbrandingsovens verwerkt. Voor de verwerking van
deze categorie afval werd door de provincie Gelderland
in 2012 vergunning verleend voor het samen met andere
afvalstoffen verbranden van bepaalde soorten in juridische
zin ‘gevaarlijke’ afvalstoffen, zoals oliefilters, gebruikte
poetsdoeken e.d. Deze materialen worden ‘gevaarlijk’
genoemd, omdat ze brandgevoelige minerale olie bevatten.
Aan het verwerken van dit materiaal zijn geen bijzondere
risico’s verbonden, mits er vakkundig mee wordt omgegaan.
Daartoe wordt deze categorie afval onder zeer strenge
acceptatie- en verwerkingscriteria uitsluitend aangeleverd
via Remondis Argentia (gevestigd in Moerdijk). Dit bedrijf
is gespecialiseerd in de controle en handling van tal van
soorten (gevaarlijk) afval. Deze werkwijze geeft zekerheid
over juistheid en compleetheid van samenstellingsgegevens,
stukgrootte en wijze van verpakken. Naar verwachting zal
het aanbod van dit afval in 2014 toenemen.
Hergebruik grof huishoudelijk afval
Om te bevorderen dat meer grof huishoudelijk afval wordt
hergebruikt, zijn wij met Baetsen-Recycling overeengekomen
dat dit bedrijf het bij ARN aangeboden grof huishoudelijk
afval sorteert en ook analyseert om meer inzicht te krijgen
in de samenstelling van grof huishoudelijk afval. Op basis
van die informatie kunnen inzamelbedrijven hun taken
specifieker afstemmen op het aanbod van afval.
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Biogasinstallatie:
“Deze toekomstgerichte
aanpak draagt
bij aan groene
energievoorziening“

De Biogasinstallatie.

Minister Schultz van Haegen is van mening
dat alle bussen voor het openbaar vervoer in
Nederland in 2025 op ‘zero emissie’ moeten
zijn gebracht.

O

p de locatie van afvalenergiecentrale ARN B.V. in Weurt (nabij Nijmegen) werd medio 2013 de
Biogasinstallatie (BGI) van ARN officieel in gebruik genomen. Deze installatie verwerkt per jaar
circa 40.000 ton groente-, fruit- en tuinafval (GFT-afval), dat daarbij wordt omgezet in 2,5 miljoen m3
biogas en 16.000 ton hoogwaardige compost. De installatie is zo ontworpen dat de capaciteit snel kan
worden opgeschaald naar 70.000 ton GFT-afval per jaar.
Het unieke van het concept is dat het
biogas na opwerking tot groengas door
het regionaal busbedrijf Hermes (een
Connexxion-dochter) wordt gebruikt
als niet-milieubelastende brandstof.
Met het gebruik van groengas speelt de
Stadsregio in op de wens van minister
Schultz van Haegen (Infrastructuur
en Milieu) dat alle bussen voor het
openbaar vervoer in Nederland in 2025
op ‘zero emissie’ moeten zijn gebracht.
Toekomstgerichte aanpak
Tijdens het ter gelegenheid van de
opening georganiseerde symposium
sprak Maria van der Hoeven, oudminister van Economische Zaken en
thans lid van de Raad van Bestuur van
het Internationale Energie Agentschap,

via een videoboodschap de vele
aanwezigen toe. Zij complimenteerde
ARN met de ingebruikname van de
Biogasinstallatie en roemde dit initiatief,
omdat ‘deze toekomstgerichte aanpak
wezenlijk bijdraagt aan de groene
energievoorziening en werkgelegenheid
in de regio’. Eneco-topman drs. Barth
de Klerk sloot zich bij deze woorden
aan met de opmerking, dat ARN
met de biogasinstallatie op een goede
manier meewerkt aan de noodzakelijke
veranderingen op de energiemarkt.
Hij stelde dat verduurzaming van
de energiemarkt zeer gebaat is bij
decentrale innovatieve projecten,
zoals die van ARN. Drs. Daan
Dijk, managing director, sustainable
business development, Rabobank

Nederland prees dit initiatief met
de woorden: “Innovatieve bedrijven
als ARN, die de nek uit durven te
steken, hebben de toekomst.” Prof. dr.
ir. Jan Rotmans, duurzaamheids - en
transitiewetenschapper sprak over
een energietransitie, waardoor schone
energie steeds goedkoper wordt: “Prima
dat in de ‘gouden driehoek’ ArnhemNijmegen-Wageningen volop wordt
ingezet op regionale bio-economie.”
Prof. Dr. Theo Camps, voorzitter van
de Raad van Commissarissen van ARN
stelde dat de samenwerking van het
bedrijf met publieke en private partners
zo goed loopt, omdat ARN beschikt
over het ‘knuffelhormoon’. “Dat geeft
partners vertrouwen, waardoor ARN
dat ook weer terug krijgt.” ✦
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altijd ter harte bij onze bestaande of nieuw te ontwikkelen
activiteiten.

Op onze locatie wordt dit afval overgeslagen in containers
van Baetsen en afgevoerd naar een scheidingsinstallatie van
dit afvalbedrijf. Het bedrijf beschikt over zeer geavanceerde
scheidingsinstallaties, waar zelfs met robots wordt gesorteerd,
zodat afval in een groot aantal herbruikbare deelstromen,
zoals hout, kunststof, metaal, papier en beton, kan worden
gescheiden. Deze materialen worden vervolgens ingezet als
grondstof of als bouwstof. Deze vorm van samenwerking
helpt in belangrijke mate mee om de steeds groter wordende
schaarste aan grondstoffen terug te dringen. Eerdere door
Baetsen uitgevoerde proeven hebben aangetoond dat door
deze manier van inzameling en scheiding zeker de helft van
het gemengd ingezamelde grof huishoudelijk afval alsnog
beschikbaar komt voor hergebruik. De na de scheiding bij
Baetsen overblijvende niet herbruikbare residustroom gaat
samen met door Baetsen ingezameld niet herbruikbaar afval
retour naar ARN waar deze afvalstroom wordt gebruikt als
brandstof voor de productie van schone elektriciteit voor
het openbare net.
Informatiebijeenkomst omwonenden
Evenals voorgaande jaren werd in 2013 een
informatiebijeenkomst gehouden voor omwonenden,
milieubelangstellenden
en
vertegenwoordigers
van overheidsdiensten, zoals toezichthouders en
vergunningverleners. De bijeenkomst vond plaats op 4 juni
2013. Naast de harde kern van buurtgenoten, waren in de
zaal ook vertegenwoordigers aanwezig van de ODRN (de
nieuwe regionale uitvoeringsdienst) en van de Gelderse
Natuur- en Milieufederatie. Wij hechten grote waarde aan
deze bijeenkomsten, omdat wij op die manier rechtstreeks
horen wat er leeft in de omgeving van onze installatie,
zaken kunnen bespreken die verbetering behoeven en
informatie kunnen geven over plannen naar de toekomst.
Zodoende wordt het voor ARN duidelijk waar op het vlak van
duurzaamheid naar het oordeel van deze stakeholders nog
verbeteringsslagen zijn te maken. Alle reacties nemen wij

Scholenproject en rondleidingen
Als vorm van milieu-educatie verzorgen wij al vele jaren
onder de naam ‘scholenproject’ voor scholieren uit de hogere
klassen van het basisonderwijs voorlichtingsbijeenkomsten
over afval en afvalverwerking in de breedste zin van het
woord. Dit scholenproject, waarvoor altijd veel belangstelling
bestaat, is primair bestemd voor scholen uit gemeenten in
alle afvalaanleverende regio’s. Het programma bestaat uit een
gastles op school en een rondleiding op locatie. Bedrijven
en andere belangstellenden kunnen ook gebruik maken van
de mogelijkheid om een presentatie en rondleiding bij te
wonen. De voorlichtingsbijeenkomsten en rondleidingen
worden verzorgd door een team van eigen rondleiders.
In 2013 werden 183 rondleidingen verzorgd voor in totaal
ruim 5.500 gasten (een record) tegen 165 rondleidingen
met bijna 5.200 gasten in 2012.
Begin 2014 werd voor 120 leerlingen van groep vijf tot en
met acht van een PI-School (PI staat voor pedologisch
instituut) in ons werkgebied intensief meegewerkt aan een
dagvullend speciaal programma rond het thema natuur en
milieu. In steeds wisselende groepjes waren de leerlingen
de hele dag in de weer met het op een speelse wijze
‘inzamelen van afval’.

Op verzoek van de school zijn de leerlingen niet herkenbaar in
beeld gebracht
In andere lokalen kokkerelden de kinderen met biologische
producten, werd een milieuspel gespeeld of werden
van oude kranten leuke speeltjes gemaakt. De school is
onderdeel van Entréa. Die organisatie combineert jeugdzorg,
onderwijs en onderzoek in het gebied rond Nijmegen en
Rivierenland. Daarmee ondersteunt Entréa gezinnen bij
het onderwijs van kinderen, die extra zorg en begeleiding
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Uniek in Nederland

Bussen Stadsregio ArnhemNijmegen rijden op groengas

V

ervoersbedrijf Hermes - een Connexxion-dochter - en afvalenergiecentrale ARN B.V. hebben in
2013 een voor Nederland unieke overeenkomst gesloten. De overeenkomst houdt in dat bussen in
de regio Arnhem-Nijmegen in ieder geval tot en met december 2022 rijden op uit groente-, fruit- en
tuinafval geproduceerd groengas. Deze duurzame brandstof wordt geproduceerd in de Biogasinstallatie
van ARN.
Drs. C.J.G. Luesink, burgemeester
van de gemeente Doesburg en
portefeuillehouder Openbaar Vervoer
van de Stadsregio Arnhem Nijmegen
is blij met de samenwerking tussen
het vervoersbedrijf en ARN: “Ik ben
erg tevreden over de manier waarop
Hermes hiermee invulling geeft aan
onze wensen ten aanzien van een
zeer schoon regionaal busvervoer.
De regionale bussen rijden daardoor
voortaan op groengas dat uit het GFTafval van de eigen huishoudens komt.
Mooier kan ik het mij niet voorstellen.”
Zero emissie
Met deze schone vorm van busvervoer
voldoet de Stadsregio aan de wens
van Minister Schultz van Haegen

(Infrastructuur en Milieu) dat alle
bussen voor het openbaar vervoer
in 2025 op zero emissie moeten
zijn gebracht. Dit betekent dat
bussen dan geen luchtvervuilende
of klimaatbelastende emissies meer
mogen uitstoten. De minister heeft
hiervoor een Green Deal gesloten met
alle betrokken partijen. Hiermee wil
de minister bereiken dat in de periode
2015-2025 in alle concessies voor het
openbaar busvervoer zero emissie als
eis voor inzet van de bussen wordt
opgenomen.” In ons dichtbevolkt land
is het van belang dat ons land leefbaar
en aantrekkelijk blijft. We moeten dus
kiezen voor duurzame mobiliteit. Met
deze Green Deal houden we onze steden
leefbaar.” De minister doelt daarmee

vooral op het gegeven dat rijden op
groengas goed is voor de luchtkwaliteit
en bijdraagt aan de transitie van fossiele
brandstoffen (benzine en diesel) naar
hernieuwbare brandstoffen. Aan de
gunning in juli 2011 van het openbaar
vervoer in de Stadsregio ArnhemNijmegen aan vervoersbedrijf Hermes
stelde de Stadsregio als opdrachtgever
een aantal eisen, waaronder de eis
dat voor het busvervoer geen fossiele
brandstoffen mogen worden gebruikt.
Voorts eiste de Stadsregio 75% minder
CO2-uitstoot ten opzichte van fossiele
brandstoffen en een stabiele lage prijs
gedurende een lange termijn. Dankzij
de productie van groengas van ARN
is dit mogelijk geworden. ✦

33
bij hun ontwikkeling nodig hebben. Daartoe tellen de
klassen elk maximaal dertien leerlingen. Ze krijgen hetzelfde
lesprogramma als op de reguliere basisschool, waardoor
ze kunnen doorstromen naar het voortgezet onderwijs.
De reactie van een jeugdige deelneemster:
“Vandaag leren wij om minder eten weg te
gooien en afval goed te scheiden. Er kunnen
altijd mooie dingen van worden gemaakt.”
Participatie in bedrijven- en brancheverenigingen
ARN is lid van overkoepelende organisaties als VNO/
NCW, NCD, AWVN en van de brancheverenigingen op het
vakgebied Vereniging Afvalbedrijven, NVRD en BVOR. Voorts
is ARN lid van de lokale bedrijvenvereniging TPN-West en
van de regionaal opererende Stichting Milieubedrijven
Gelderland (MBG). In alle genoemde organisaties leveren
medewerkers van ARN hun inbreng en/of maken ze deel
uit van het bestuur. Verder is ARN lid van de Businessclub
Kleve, Vereniging Leefmilieu en ZLTO (de vereniging voor
ondernemers in de groene ruimte). Op persoonlijke titel is
de algemeen directeur bestuurlijk betrokken bij de voor
ARN relevante organisaties op het gebied van scholing
t.w. Vrienden van Algemeen Operationele Techniek/AOT,
het Technovium (ROC), Via Natura (natuurontwikkeling), de
Industriële Kring Nijmegen en het Regionaal Nijmeegse
Centrum voor Technologie (innovatie).
Vooruitblik

Mede dankzij onze partner Remondis is bovendien
toestemming verkregen om - zo nodig - de komende drie
jaar RDF (goed brandbaar en niet-herbruikbaar sorteerresidu)
te verwerken uit omringende landen, waar nog geen of te
weinig verantwoorde verwerkingscapaciteit voorhanden is.
In financieel opzicht verwachten wij in 2014 een bescheiden
positief bedrijfsresultaat te kunnen realiseren.
Biogasinstallatie
Het (verwachte) aanbod van GFT-afval is zodanig dat mag
worden aangenomen, dat de aanvoer toereikend zal zijn
voor het benutten van de capaciteit van de BGI. In 2014 zal
worden onderzocht of de verwerkingstechniek en de logistiek
rond dit proces verder kunnen worden geoptimaliseerd.
Aangezien het ontwerp van de installatie het mogelijk
maakt de verwerkingscapaciteit relatief eenvoudig op te
schalen van 40.000 naar 70.000 ton per jaar blijven wij de
ontwikkelingen op de markt nauwgezet volgen.
Groot onderhoud
In 2014 worden beide verbrandingslijnen uit bedrijf genomen
voor periodiek groot onderhoud. Daarbij worden alle
onderdelen van de installatie gecontroleerd, waar nodig
vervangen en gekeurd. Verbrandingslijn 1 is in het voorjaar
enkele weken uit bedrijf ; verbrandingslijn 2 in september.
Iedere verbrandingslijn staat na anderhalf jaar op de rol
voor groot onderhoud. Dit vaste schema zorgt er incidenteel
voor - zoals in 2014 - dat beide roosterovens in hetzelfde
jaar voor groot onderhoud op het programma staan.

Algemeen
In brede kring wordt verwacht dat de economie in het
Eurogebied de komende jaren zal aantrekken. Dat betekent
dat mag worden aangenomen dat er dan ook geleidelijk
aan meer herbruikbaar en niet-herbruikbaar afval vrijkomt.
Los hiervan geldt uiteraard dat wij het ieder jaar weer op
eigen kracht moeten waarmaken. Wat dat betreft, kan
worden vastgesteld dat onze verwerkingscapaciteit op basis
van contracten en toezeggingen voor 2014 is volgeboekt.

Warmtenet en productie energie
De aanleg van het warmtenet is zo ver gevorderd, dat
dit omvangrijke project naar verwachting begin 2015 in
gebruik kan worden genomen. Het warmtenet geldt als een
bijzonder goede ontwikkeling en robuuste verbetering van
het duurzame fundament onder ons bedrijf. Eerder in dit
directieverslag is over dit project al uitvoerig gerapporteerd.
Als spin-off van dit project hebben Nuon en ARN voor de
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Groen poldermodel

Landelijk energie-akkoord is
bevestiging koers ARN

Beschermen van de leefomgeving staat centraal in het Energie-akkoord

D

e door de Sociaal-Economische Raad ingestelde ‘Commissie Borging Energie-akkoord’ moet
onder voorzitterschap van oud-milieuminister drs. Ed Nijpels de voortgang bewaken van het in
2013 gesloten ‘Energie-akkoord’. Met dit akkoord wil de rijksoverheid een versnelde duurzame
groei bevorderen. In het akkoord zijn afspraken vastgelegd over de productie van schone- en duurzame
energie, energiebesparing, schone technologie en klimaatbeleid.

Om het maatschappelijke belang
van dit akkoord te benadrukken,
is het ondertekend door minister
Kamp van Economische Zaken en
door vertegenwoordigers van veel
maatschappelijke organisaties. Het
akkoord is uniek omdat het in goede
harmonie is opgesteld door partijen vaak elkaars ‘tegenpartijen’ - uit diverse
hoeken van de samenleving. Zo meldde
werkgeversorganisatie VNO-NCW
‘blij en trots’ te zijn met het akkoord,
waar ook de handtekeningen op staan
van o.a. de vakbonden, de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten en diverse
milieu-organisaties. Volgens VNONCW is dit akkoord een ambitieuze
stap naar het verduurzamen van de
economie tegen aanvaardbare kosten
voor burgers en bedrijven.

“Markant moment”
SER-voorzitter Wiebe Draijer is trots
op het akkoord: “Niet eerder is een
energie-akkoord gesloten met zo veel
partijen. Dit is een markant moment
voor ons land, omdat ruim veertig
partijen aan de slag gaan met het
beschermen van onze leefomgeving
en die van generaties na ons.” In het
akkoord staan ambitieuze doelen, zoals:
een besparing van het energieverbruik
met gemiddeld 1,5 procent per jaar per
2020; een toename van het aandeel
van hernieuwbare energie-opwekking
van thans 4 procent naar 14 procent
in 2020 en een verdere stijging
van dit aandeel naar 16 procent in
2023. Ook uit de afvalsector klinken
tevreden reacties. Daar wordt het
akkoord beschouwd als een mooie

impuls voor het verder vergroten van
de productie en afzet van uit afval
opgewekt energie en afvalwarmte.
“Het Energie-akkoord kan zorgen voor
een verdere versnelling van de opmars
van de afvalbranche als vooraanstaand
leverancier van duurzame energie en
warmte.” ARN-directeur Gerard van
Gorkum kan zich geheel vinden in
deze woorden. Vooral ook omdat het
bedrijf op dat gebied z’n sporen reeds
heeft verdiend. De afgelopen jaren heeft
ARN de focus namelijk steeds meer
gelegd op de productie van duurzame
energie. “Het is een extra stimulans
om verder te gaan met het ontwikkelen
van duurzame initiatieven, zoals wij
dat enkele jaren geleden al hebben
vastgelegd in onze strategienota ‘Van
verwerken naar verwaarden’.“✦
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levering van warmte voor het warmtenet en voor de levering
van door ARN geproduceerde elektriciteit (energie uit afval)
een contract gesloten met een unieke looptijd van dertig
jaar. Deze langlopende verbintenis toont aan dat beide
bedrijven veel vertrouwen in elkaar hebben.

Stortbelasting stortplaatsen
Ondanks bezwaren van diverse organisaties heeft de
rijksoverheid toch besloten om de in het verleden ‘als
niet meer zinvol’ beschouwde stortbelasting per 1 april
2014 opnieuw in te voeren voor nog niet verwerkbaar
of herbruikbaar afval dat moet worden gestort. Deze
belastingmaatregel zal in alle opzichten kostenverhogend
werken. Tevens moet worden gevreesd dat deze maatregel
zal leiden tot ‘sluikafvoer’ van te storten afval naar het
buitenland.
Nuttige toepassing restzouten
In het Jaarverslag 2012 werd verslag gedaan over ons
onderzoek naar mogelijkheden om restzouten van de
rookgasreiniging zo te bewerken dat het nuttig en duurzaam
kan worden toegepast. Dit zou betekenen dat geen kostbare
afvoer van dit materiaal meer nodig is naar ondergrondse
opslagplaatsen in Duitsland. Als mogelijke toepassing werd
gedacht aan het opwerken van restzouten tot bijvoorbeeld
vloeibaar strooizout.

Koelwaterleiding
Als blijk van wederzijds vertrouwen geldt ook de oplevering
in 2014 van een koelwaterleiding tussen buurbedrijf de
Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) en de ARN-installatie.
Via deze leiding wordt effluent (gezuiverd rioolwater) van
de RWZI verpompt naar onze Biogasinstallatie, waar het
wordt gebruikt voor het koelen van de proceslucht. Het na
dit proces opgewarmde water wordt vervolgens teruggeleid
naar de RWZI, waar het wordt hergebruikt voor het proces
van waterzuivering, waarvoor juist warmte nodig is. De
besturing van dit proces is volledig geautomatiseerd.

Duurzame afwerking stortplaats

Het onderzoek is thans
zo ver gevorderd dat een
oplossing is gevonden
voor het cruciale punt
dat het oplossen van het
zout storingsvrij moet
kunnen
plaatsvinden.
Gebleken is dat het
materiaal hiervoor beter
verdicht moet worden.
De eerste winst hiervan is
dat de zouten vooralsnog
in vier wagentransporten
per week kunnen worden afgevoerd in plaats van met vijf
wagentransporten. De volgende fase van het onderzoek
is gericht op mogelijkheden om het ‘product’ optimaal
schoon te maken, waardoor hergebruik mogelijk wordt.
Tijdens deze fase vindt overigens ook onderzoek plaats
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Warmtenet voor
duurzame verwarming
woningen gereed in 2015

V

anaf 2015 gaat ARN restwarmte leveren voor het verwarmen van ongeveer 14.000 woningen in de
nieuwbouwwijken Waalfront en Waalsprong in Nijmegen. De overeenkomst voor dit duurzame
project, waarin circa 100 miljoen euro wordt geïnvesteerd, werd in 2012 ondertekend door de
provincie Gelderland, de gemeente Nijmegen, Alliander, Nuon en ARN als de warmtebron.
Dit project biedt ARN een unieke
mogelijkheid om restwarmte effectief te
gebruiken en zo het energierendement
substantieel te verhogen. De aanleg
van het warmtenet is niet alleen
een duurzaam project, het is ook een
staaltje van Hollands vernuft. Om de
levering van warmte over een afstand
van ongeveer 6,5 kilometer mogelijk
te maken, worden warmteleidingen
en buizen vanaf de ARN-locatie in
Weurt onder het Maas-Waalkanaal
en de Waal door gelegd. Nuon legt in
de woonwijken nog eens vier kilometer
transportnet aan.
Deze manier van warmtevoorziening
geldt als duurzaam, omdat het in
vergelijking met warmtevoorziening
via HR-gasketels zorgt voor een
aanzienlijk lagere uitstoot - tot wel
70% - van CO2, ofwel een reductie
van ongeveer 21 miljoen kilogram CO2.

Toekomstproof
De deelnemers in het project
beschouwen dit warmtenet als
toekomstproof. Om te beginnen gaat
het warmtenet zeker vijftig jaar mee.
Belangrijk is vooral ook dat het net
relatief eenvoudig is uit te breiden.
In eerste instantie wordt gedacht
aan uitbreiding richting Betuwe en
Arnhem, waardoor één groot regionaal
warmtenet ontstaat.
Hoogstandje
Bovendien heeft bijvoorbeeld de
bedrijvenvereniging Trade Port
Nijmegen-West al eens geopperd dat
het mooi zou zijn als de bedrijven voor
hun energie- en warmtevoorziening op
het warmtenet zouden kunnen worden
aangesloten. Met het oog hierop is het
tracé van het warmtenet ten opzichte
van de oorspronkelijke planning zelfs

iets verlegd. In technisch opzicht geldt
dit project met het 6,5 kilometer lange en
deels onder water lopende transportnet
als een hoogstandje. Bij de uitvoering
van dit project moet bovendien ook
rekening worden gehouden met andere
grote projecten, die deels gelijktijdig in
het werkgebied worden uitgevoerd. Te
denken valt o.a. aan de verlenging van
de Waalbrug, een dijkteruglegging en
de realisatie van een nevengeul van de
Waal.
Bijvangst
Als bijvangst van de aanleg van het
warmtenet hebben Nuon en ARN
voor de levering van warmte voor het
warmtenet en voor de levering van
door ARN geproduceerde elektriciteit
een contract gesloten met een looptijd
van dertig jaar. ✦
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naar andere nuttige toepassingen dan alleen gebruik als
strooizout. Naar verwachting ontstaat in de loop van 2014
zicht op concrete mogelijkheden voor afzet als strooizout
(pekel).
Nijmeegse Vierdaagse gaat op groen
De Vierdaagse van Nijmegen - op zich al een duurzame
activiteit - gaat vanaf 2014 nog een stapje verder door mee
te doen aan de circulaire economie. Vanaf dat jaar wordt
tijdens alle festiviteiten rond de Vierdaagse nog alleen drank

geserveerd in plastic PET-bekers. Na inzameling wordt dit
materiaal gerecycled en omgezet in nieuwe bekers en
frietbakjes. Door het gebruik van één monostroom in plaats
van verschillende soorten plastic zijn bekers na gebruik beter
te recyclen. De keus is gevallen op PET omdat dit materiaal
goed recyclebaar is. Nijmegen verwacht dat de CO2 footprint van dit grootschalige wandelevenement hierdoor
fors zal afnemen. Deze duurzame opzet is mogelijk door
nauwe samenwerking tussen de Stichting Vierdaagsefeesten,
Royal HaskoningDHV, de DAR, 4 Pet Holding en ARN.

38

Spil rond
vergunningverlening,
handhaving en
rampenbestrijding

ODRN directeur Gérard Bouman:
“ARN heeft als groot regionaal bedrijf de afgelopen jaren een goede ontwikkeling doorgemaakt.”

D

e invoering in 2013 van een landelijke structuur van Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s) voor
vergunningverlening, toezicht, handhaving en rampenbestrijding in de ruimtelijke omgeving
moet een einde maken aan de bestuurlijke filevorming rond deze zaken. Aanleiding van deze
‘revolutie’ is de vuurwerkramp van mei 2000 in Enschede. Daar bleek dat bij vergunningverlening en
toezicht veel fout was gegaan, omdat te veel partijen daarover hun zegje wilden en ook mochten doen.

De nieuwe structuur houdt in dat
Nederland is opgedeeld in 28 RUD’s,
waarvan 6 gespecialiseerde RUD’s met
speciale taken voor de zware industrie
en het toezicht op meer complexe
bedrijven. In Gelderland zijn zeven
Omgevingsdiensten - zoals de RUD’s
ook wel worden genoemd- actief. Zij
leveren aan gemeenten hoogwaardige
kennis en expertise op het gebied
van vergunningverlening, toezicht,
handhaving en advies. En dan specifiek
over taken op het gebied van milieu,
bouwen, geluid, bodem en water.
Naast deze ‘verplichte winkelnering’
kunnen gemeenten er ook voor
kiezen om specialistische milieu- of
bouwkundige taken over te dragen aan
de omgevingsdienst.

Overleg en samenwerking
Voor de regio Nijmegen is de
Omgevingsdienst Regio Nijmegen
(ODRN) werkzaam. Mr. Gérard
Bouman, directeur van de ODRN,
benadrukt dat zijn dienst niet de
taak heeft om goedwillende bedrijven
constant op de millimeter te controleren
en ze bij het minste of geringste in de
beklaagdenbank te zetten. “Wij zijn
meer van overleg en samenwerking,
maar wel in een zakelijke setting. Als
dat niet helpt, volgt de harde hand.”
Naast de regionale functie is de ODRN
ook centraal aanspreekpunt in de gehele
provincie Gelderland voor de grotere
industriële of complexe bedrijven,
zoals o.a. afvalenergiecentrale ARN
B.V. Op de vraag of het werk van
de Regionale Uitvoeringsdiensten

ook van betekenis is voor de verdere
duurzame ontwikkeling van ons land,
antwoordt Bouman: “Dat is zeker het
geval. Goede regelgeving én strikte
handhaving hebben alles te maken
met de steeds luider wordende roep om
duurzaamheid. Naar mijn idee gaat het
daarmee de goede kant op.” Bouman
wil overigens best gezegd hebben dat
ARN als groot regionaal bedrijf de
afgelopen jaren een goede ontwikkeling
heeft doorgemaakt. “Vanuit mijn vorige
werk bij de provincie Gelderland heb
ik dat goed kunnen volgen. Het bedrijf
opereert duurzaam. Het mooie is ook
dat ARN altijd open communiceert
en de omgeving daarmee betrekt bij de
ontwikkeling van plannen. Daardoor
wordt het bedrijf geaccepteerd door de
buren.” ✦
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PEOPLE

Personeelsformatie
Ultimo het verslagjaar 2013 waren er bij ons bedrijf 100,83 fte’s (112 personeelsleden) in dienst tegen 103,38 fte’s (112
personeelsleden) in 2012. [noot: In afwijking op de in het Jaarverslag 2012 gepubliceerde fte’s zijn nu voor zowel 2013 als voor 2012 de rondleiders meegeteld]
In 2013 zijn zes nieuwe collega’s in dienst getreden en hebben vijf collega’s, van wie drie in verband met (pre)pensionering,
de organisatie verlaten. Eén medewerker is intern doorgestroomd naar een andere afdeling. Daarnaast zijn dagelijks circa
veertig personen op inhuurbasis werkzaam.
Verbreding bedrijfsactiviteiten
Door het in bedrijf stellen van de nieuwe BGI is voor zes fte aan (extra) werkgelegenheid ontstaan.
Leeftijdsopbouw 2013- 2012 - 2011
15-24 jr

25-34 jr

35-44 jr

45-54 jr

55-65 jr

2013

3,5%

2013

15,0%

2013

26,5%

2013

30,0%

2013

25,0%

2012

3,3%

2012

15,2%

2012

29,5%

2012

29,2%

2012

22,9%

2011

1,5%

2011

13,0%

2011

36,5%

2011

24,7%

2011

24,4%

Verdeling man-vrouw in 2013 (2012) in procenten
Man

Vrouw

84 (88)%

16 (12)%

95 (98)% full time

18 (223)% full time

Ziekteverzuim en ziekmeldingsfrequentie
Voor de uitvoering van de ARBO - taken maken wij gebruik van de diensten van ArboUnie. Bij een streefwaarde van 4% is
het ziekteverzuimpercentage over het verslagjaar 2013 gestegen van 3,90% in 2012 naar 4,27%. (bron: ArboUnie). De stijging
van het ziekteverzuim wordt verklaard door langdurig ziekteverzuim van enkele personeelsleden. Dit ziekteverzuim wordt
veroorzaakt door fysieke klachten, die zowel werkgerelateerd als niet-werkgerelateerd zijn. De ziekmeldingsfrequentie is
licht gestegen van 0,89% in 2012 naar 0,95% in 2013.
Jubilarissen
In 2013 werd één zilveren jubilaris gehuldigd.

3 Vorig jaar is abusievelijk het percentage 78% ingevuld. Dat betrof evenwel het aandeel parttimers. Er had dus 22% behoren te staan. Dit percentage is
enigszins gedaald als gevolg van het nu meerekenen van de parttime rondleiders.
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“We moeten het steeds weer op eigen kracht
waarmaken”

H

oewel de economie nog slechts lichte tekenen van herstel vertoont, is Gerard van Gorkum algemeen directeur van afvalenergiecentrale ARN B.V. - niet pessimistisch over de toekomst.
“Maar het blijft vooralsnog wel jaar na jaar knokken voor een uiteindelijk marginaal resultaat.”

Van Gorkum is zonder voorbehoud
ingenomen met het feit dat de
verwerkingscapaciteit van de installatie
op basis van contracten en toezeggingen
al is volgeboekt voor 2014. Dankzij
Remondis is het bovendien mogelijk
gemaakt om - zo nodig - de komende
drie jaar RDF (goed brandbaar
sorteerresidu) uit het buitenland te
verwerken.
Nieuwe projecten
Hoewel nog een slag moet worden
gemaakt, is er ook tevredenheid over
de prestaties van de in 2013 opgestarte
Biogasinstallatie. In 2014 wordt nog
onderzocht of de verwerkingstechniek
en de logistiek rond dit proces kunnen
worden geoptimaliseerd. Voor zijn
voorzichtig positieve gevoelens
over het komende jaar verwijst Van
Gorkum naar recente publicaties van
het Centraal Planbureau over de eerste

aanwijzingen van conjunctureel herstel
in het Eurogebied. “Dat betekent dat er
meer herbruikbaar en niet-herbruikbaar
afval vrij zal komen. Maar nuchterheid
blijft geboden. Wij moeten het ieder
jaar toch op eigen kracht waarmaken.”
Met dat ‘waarmaken’ doelt Van Gorkum
niet alleen op het permanente streven
naar kostenbeheersing, maar vooral ook
op verdere verbreding van de basis van
ARN. Een mooi voorbeeld daarvan is
de uitvoering van nieuwe duurzame
projecten, zoals de levering van
restwarmte voor de verwarming van
14.000 woonhuizen. “Dat omvangrijke
project is nu zo ver gevorderd dat wij die
warmte begin 2015 via een warmtenet
kunnen leveren.” Interessant noemt
Van Gorkum voorts het onderzoek
naar de mogelijkheden om de bestaande
breker-scheidingsinstallatie en de
overslaghal om te bouwen tot een

kunststofscheidingsinstallatie, waarin
kunststoffen op soort kunnen worden
gesorteerd. “Daarmee anticiperen
wij op het feit dat de gemeenten in
Nederland vanaf 2015 zelf moeten
zorgen voor de verwerking van
gescheiden ingezamelde kunststoffen.”
Beslist teleurgesteld is Van Gorkum
over het besluit van het rijk tot
herinvoering van een stortbelasting.
“Daar kan ik met mijn pet niet bij.
Die belasting werd in het verleden
ingevoerd om het veelvuldig storten van
herbruikbaar- en verbrandbaar afval
te ontmoedigen. Dat is goed gelukt,
waardoor die doelbelasting in 2012
werd afgeschaft. Het is onbegrijpelijk
om nu een soort ‘boete-belasting’ in
te voeren voor reststromen waar geen
andere oplossing voor is. Dat jaagt de
gemeenschap nodeloos op kosten.” ✦
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Leeftijdsfasebewust personeelsbeleid
ARN startte in 2012 in samenwerking met de Arbo-Unie
met het project Duurzaam@work, waarbij het doel is om
een leven lang gezond en prettig te kunnen werken. Dit
project is in 2013 onder de naam ‘Leeftijdsfasebewust
personeelsbeleid’ vormgegeven. Als start daarvan is
in samenspraak met de medewerkers onderzocht op
welke manier en in welk tempo dit beleid daadwerkelijk
kan worden ingevoerd. Deze aanpak is ook belangrijk in
verband met economische en politieke ontwikkelingen,
waardoor de pensioengerechtigde leeftijd stapsgewijs naar
boven verschuift. Langer doorwerken in een volcontinu
productiebedrijf vraagt een aangepast personeelsbeleid.
Om te zorgen voor een breed draagvlak binnen de
organisatie is een werkgroep/denktank ‘Leeftijdsfasebewust
personeelsbeleid’ ingesteld voor de realisatie van vier
thema’s: ‘Weten en zijn’; ‘Leven en Genieten’; ‘Werk en
Waardering’ en ‘Jij en Wij Samen’.
In aansluiting hierop werden in 2013 de volgende concrete
activiteiten ontwikkeld of georganiseerd:
* Er werden zes Fitclinics georganiseerd, waaraan 40
collega’s hebben deelgenomen.
* Introductie van een nieuw sjabloon voor
functionerings/jaargesprekken, waarbij de
toekomstige inzetbaarheid centraal staat.
* De werkgroep is gevraagd om een format op te
stellen voor individuele opleidingsplannen en
opleidingsplannen per afdeling. Dit alles gericht
op verdere professionalisering van de gehele
organisatie.
* Er is een discussie gestart over de mogelijkheden tot
flexibele werktijden.
* Er werd een succesvol verlopen cursus ‘Stoppen met
Roken’ ontwikkeld, waarmee in 2014 is gestart.
ARN heeft voor al haar medewerkers een pensioenverzekering
afgesloten. Dat maakt dat voor iedere medewerker een
eigen pensioenbedrag is gereserveerd. Voordeel hiervan
is dat de hoogte van de pensioenen louter bepaald
wordt door de betaalde premie en niet afhankelijk is van
beleggingsresultaten, noch van de financiële positie van
ARN zelf.
Fietsplan
Op verzoek van enkele medewerkers werd begin 2013
besloten om een al in 2009 geïntroduceerd ‘Fietsplan 2009
- 2012’ nieuw leven in te blazen. Het fietsplan biedt de
werknemers de mogelijkheid om de kosten van de aanschaf
van een fiets voor eigen gebruik te financieren uit
brutolooncomponenten. Dit kan de werknemer een
voordeel opleveren van 33,5% tot 52% bij de aanschaf van

een nieuwe fiets. In de fietsenstalling op het ARN-terrein
werden in 2013 voorzieningen aangebracht voor het
opladen van E-fietsen en E-scooters.

Ondernemingsraad
Door mutaties in de Ondernemingsraad ontstonden in het
verslagjaar drie vacatures. Na de op 13 maart gehouden
verkiezingen is de ondernemingsraad met vijf leden uit
de diverse geledingen van de organisatie weer compleet.
Als te doen gebruikelijk werd ook in 2013 op constructieve
wijze overlegd en samengewerkt door Ondernemingsraad
en directie. Wij danken de leden van de Ondernemingsraad
graag voor hun inzet en hun positief kritisch meedenken.
Leden Ondernemingsraad per ultimo 2013: Jan Gerrits,
voorzitter (afdeling GSI), Wilbert Boerakker, vice-voorzitter
(afdeling OD), Marco van den Hurk, secretaris (afdeling AVI),
Toine Tax (afdeling AVI) en Henk Groen (afdeling kantoor).
Veiligheidsproject
Onder het motto dat je nooit veilig genoeg kunt werken,
startte in augustus 2012 een nieuw veiligheidsproject. Om
het belang van veilig werken te benadrukken, kreeg dit
project de veelzeggende naam ‘We werken veilig of we
werken niet.’ Als eerste onderdeel van dit project startten in
oktober diverse extra veiligheidstrainingen en workshops.
Voorts werd afgesproken dat veiligheid voortaan nog
nadrukkelijker dan al gebruikelijk was, aan de orde zal komen
tijdens afdelingsbijeenkomsten en werkoverleggen.
Voorafgaand aan dit project werd door een extern bureau
onderzocht hoe ARN op veiligheidsgebied scoort in
vergelijking met andere afvalbedrijven. Uit de nulmeting
bleek dat ARN, gerekend over acht veiligheidskenmerken,
uitkwam op een score van 81,2% tegen gemiddeld 78,1%
voor de afvalbranche in haar geheel. De onderzochte
kenmerken zijn: betrokkenheid van het management,
communicatie, leiderschap, betrokkenheid, bewustzijn,
competenties, attitudes en gedrag. De gegevens werden
verwerkt in een Barometer Veiligheidsklimaat ARN, zodat
de ontwikkelingen kunnen worden gevolgd. Op diverse
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fronten zijn in 2013 belangrijke initiatieven ontwikkeld. Zo
is het onderwerp veiligheid standaard bespreekpunt in de
periodieke overleggen binnen alle afdelingen. Positief effect
daarvan is dat collega’s elkaar makkelijker dan voorheen
aanspreken op onveilig gedrag. Als onderdeel van de
veiligheidsactie is in overleg met de Ondernemingsraad
afgesproken dat leden van het managementteam met leden
van het middenkader enkele keren per jaar vaste
veiligheidsrondes lopen door de installatie.

Het aanbrengen van nieuwe binnenbekleding in de tank van
de neutrale wasser.

Veiligheidsbeleid
Voor medewerkers die werkzaam zijn binnen onze
installaties (het merendeel) geldt dat zij minimaal moeten
beschikken over het VCA-certificaat (VCA= Veiligheids
Checklist Aannemers). De VCA-basiscursus telt drie lessen
en een examen. De opleiding wordt intern georganiseerd.
Operationeel leidinggevenden krijgen een verlengde cursus.
De lesstof voor het certificaat is sterk gericht op het bewust
maken van de cursisten dat veilig werken belangrijk is om
privé en bedrijfsmatige ellende en schade te voorkomen.
Daarnaast leren de cursisten belangrijke basisacties over wat
ze moeten doen of laten in noodsituaties. Voor ingehuurd
operationeel personeel geldt standaard de eis van VCAcertificatie. Door het jaar heen wordt voorts permanent
gewezen op de noodzaak van veilig werken. Voor nieuwe
medewerkers geldt standaard een inwerkprogramma
op het gebied van veiligheid en milieuprocedures.
Overeenkomstig de Arbo-wetgeving geldt een sanctiebeleid
voor overtredingen van de veiligheidsregels. Daarnaast
kent ARN een systeem van FOBO-meldingen. FOBO staat
voor: Fouten, Onveilige situaties en (Bijna) Ongevallen. Alle
daarvoor in aanmerking komende gebeurtenissen worden
gemeld en geregistreerd.
In 2013 zijn 33 FOBO-meldingen en 25 brandmeldingen
geregistreerd tegen respectievelijk 16 en 26 in 2012. In het
verslagjaar deden zich 5 ongevallen voor, tegen 6 in 2012.
Alle operationele medewerkers nemen verplicht en het
overgrote deel van het overige personeel neemt op
vrijwillige basis deel aan jaarlijkse BHV-trainingen.

Onder alle omstandigheden veilig werken.
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PLANET

Operationele bedrijfsvoering en milieuzaken
Afval is brandstof voor energie- en warmteproductie
De bij het verbranden van secundaire brandstof vrijkomende warmte en het uit de stortplaats onttrokken stortgas gebruiken
wij voor de productie van groene stroom. Groen, omdat ‘energie uit afval’ een schonere manier van energie-opwekking
is dan productie van elektriciteit in centrales, waar als brandstof aardolie, aardgas of steenkool wordt gebruikt. Door het
gebruik van die fossiele brandstoffen komen aanzienlijke hoeveelheden broeikasgassen vrij. Bovendien zijn deze brandstoffen
eindig, terwijl de energiedrager afval in principe altijd beschikbaar is.
Een deel van onze energieproductie is bestemd voor eigen gebruik, het grootste deel leveren wij aan het openbare
net. Vrijkomende afvalwarmte wordt zoveel mogelijk intern gebruikt voor bijvoorbeeld vorstbescherming van de
installatie, opwarming van de rookgassen, voor het op temperatuur houden van diverse onderdelen van de installatie
en voor ruimteverwarming. Voorts wordt een deel van de (rest)warmte geleverd aan de naast ons bedrijf gelegen
rioolwaterzuiveringsinstallatie van Waterschap Rivierenland.
Sinds medio 2013 verwerkt ARN in een Biogasinstallatie GFT-afval. De installatie heeft een verwerkingscapaciteit van ca.
40.000 ton. Dit materiaal wordt omgezet in 16.000 ton hoogwaardige compost, 2,5 miljoen m3 biogas en 2.500 ton afzetbare
zuivere CO2. Het biogas wordt opgewerkt tot transportbrandstof.
Acceptatie en verwerking afvalstromen
In 2013 is 644.595 ton afval geaccepteerd, tegen 552.658 ton in 2012. Van de geaccepteerde hoeveelheid afval werd 285.596
ton verbrand, tegen 294.060 ton in 2012. Er werd 58.127 ton gestort, tegen 11.620 ton in 20124. Voorts werd 300.872 ton (2012:
246.979 ton) al dan niet binnen het bedrijf op andere wijze verwerkt, waaronder 39.017 ton GFT-afval. Het beleid is erop
gericht om het aantal te storten tonnen uit reguliere, ter verwerking aangeboden afvalstromen nóg verder te reduceren.
Bedrijfsvoering
De beschikbaarheid van lijn 1 is uitgekomen op 94,71% tegen 93,45% in 2012. De beschikbaarheid van lijn 2 is uitgekomen
op 90,21% tegen 92,59% in 2012. De gemiddelde doorzet van lijn 1 is uitgekomen op 11,3 ton per uur, dit is gelijk aan
2012. Bij lijn 2 is een gemiddelde doorzet gerealiseerd van 24,3 ton per uur tegen 24,7 in 2012. Alle installatie-onderdelen,
inclusief opslagtanks en meetapparatuur zijn opgenomen in een geautomatiseerd onderhoudsbeheersysteem. Op basis
4 De hoeveelheid ‘gestort’ omvat tevens een eenmalige grote partij die beschikbaar kwam i.v.m. het saneren van een oude stortplaats elders. Het betreffende afval was van zodanige aard dat het niet voor recycling of nuttige toepassing (verbranden) in aanmerking kwam.

44
daarvan wordt preventief en correctief onderhoud uitgevoerd, waardoor de installatie voortdurend in een goede staat van
onderhoud verkeert. De preventieve programma’s worden regelmatig intern en in het kader van de ISO 14001-normering
ook door een extern bedrijf getoetst op uitvoerbaarheid en functionaliteit.
Productie duurzame energie
De generatoren leverden in het verslagjaar 192.918 MWh tegen 199.711 MWh in 2012, een daling met 2%. De elektriciteitsproductie
per ton verbrand afval is in 2013 licht gedaald: 675 tegen 679 kWh in 2012. Door de productie van elektriciteit uit afval is
de emissie elders in een omvang van bijna 99.000 ton CO2 vermeden.
Planning aanbod van afval
Er is een planningsmodel ontwikkeld om snel en tijdig te kunnen schakelen bij variaties in het aanbod. Dit is belangrijk,
omdat de aanvoer van afval - mede door seizoensinvloeden- weerbarstig is. Met het in eigen beheer ontwikkelde model
is het mogelijk om de productieplanning snel aan te passen aan veranderingen in de aanvoer. Het model bevat daartoe
de nodige flexibiliteit en maakt de effecten van dat schakelen direct inzichtelijk.
R1-status energieproductie
Meer en meer dirigeert de Europese Unie de regels op het vlak van afvalstoffen. In de Kaderrichtlijn afvalstoffen (Richtlijn
2008/98/EG) wordt een rangorde gegeven van afvalverwerkingstechnieken. Daarin staan vijftien vormen van ‘verwijderen’
(disposal) en dertien vormen van ‘nuttige toepassing’ (recovery). Recovery staat beleidsmatig hoger aangeschreven dan
disposal. Onder de noemer recovery mogen bedrijven afvalstoffen importeren of exporteren. Afvalverbranding geldt in
beginsel als handeling van disposal (D10). De kaderrichtlijn biedt echter de mogelijkheid om een verbrandingsinstallatie de
R-status (R1) toe te kennen indien de energie-efficiëntie ten minste van een daarvoor vastgesteld hoog niveau is. Jaarlijks
controleert de rijksoverheid welke installaties voldoen aan de criteria voor de R1-status. ARN verkreeg al in 2009 de R1status. Wij behoorden daarmee tot de eerste lichting hoogwaardige energieproducenten.
Brandstoffen
Onttrokken stortgas in m
Hoogcalorisch RDF in tonnen
3

2013
1.387.099
285.596

2012
1.592.568
294.060

2011
1.800.479
261.050

Reststoffen
Bij het verbrandingsproces en bij het reinigen van rookgassen blijven reststoffen over. De reststoffen van de verbranding
van hoogcalorisch afval en van de rookgasreiniging (overigens voor meer dan 90% bestaande uit chemicaliën die worden
ingezet omwille van het binden van milieubelastende componenten uit de rookgassen) staan vermeld in het ‘Overzicht
reststoffen’.
Overzicht reststoffen van de verbranding en de rookgasreiniging in tonnen/jaar
Bodemas/slakken/metalen
Vliegas
Mengzouten

2013
93.667
4.213
3.709

2012
91.683
4.205
4.133

2011
82.214
3.670
3.749

Slakken
Bodemas is na bewerking als volwaardige bouwstof onder andere inzetbaar als funderingsmateriaal in grond- en
wegenbouwkundige werken. ARN-bodemas voldoet aan Europese normen (NEN-EN 13242) en ARN is in het bezit van
het FPC (Factory Production Control) certificaat voor AVI-bodemas als secundaire grondstof.
Vliegas
De rookgasreinigingsresiduen worden grotendeels afgevoerd naar Duitse zoutmijnen. In samenwerking met Remex Nederland,
een gespecialiseerd dochterbedrijf van het Duitse afval- en milieuconcern Remondis, hebben wij de mogelijkheden
onderzocht om vliegas na behandeling met een speciale mix weer op de eigen stortlocatie op te kunnen slaan. Deze
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manier van immobiliseren is op laboratoriumschaal succesvol gebleken. Met toestemming van de provincie Gelderland
zijn in de loop van 2012 de eerste praktijkproeven uitgevoerd op het ARN-terrein. Daaruit is gebleken dat de bij ARN
beschikbare menginstallatie niet de meest geschikte is voor het beoogde doel. Vervolgens is buiten de deur een proef
uitgevoerd op semi-praktijkschaal. Die proef wees uit dat de daarbij gebruikte menger inderdaad het gewenste resultaat
oplevert. Thans is het zoeken naar een geschikte menger van dat type op praktijkschaal, die in de bestaande installatie
kan worden ingebouwd. In de loop van 2014 zal de proefneming een vervolg krijgen.
Afzet metalen
Mede dankzij de kennis van het bedrijf Remex is het ons over het algemeen gelukt om redelijke prijzen te bedingen
voor de afzet van metalen. Dit is een specifieke markt waarvoor veel inzicht is vereist in de ontwikkelingen en de aan de
marktprijs ten grondslag liggende variabelen. De aanwezigheid van metalen in het te verbranden afval heeft slechts een
marginale invloed op onze verbrandingscapaciteit, terwijl het terugwinnen van metaal in financieel opzicht aantrekkelijk
is. Bovendien is het milieuhygiënisch beter om niet te kiezen voor gescheiden inzameling van metalen (blik, aluminium
en drankverpakkingen) vooraf, maar deze na verbranding te scheiden. Bij de verbranding worden de metalen namelijk
ontdaan van allerlei coatings, vervuiling e.d., terwijl dit geen negatieve invloed heeft op de emissies. Ook heeft onderzoek
uitgewezen dat het verlies aan metalen als gevolg van het oxidatieproces marginaal is.

Milieuzaken
ARN baseert haar activiteiten sinds jaar en dag op haar bedrijfsintern milieuzorgsysteem. Van dit systeem geldt de
‘Intentieverklaring milieu en duurzaamheid’ als richtinggevend onderdeel. Halfjaarlijks beoordelen externe auditors of
ARN op alle aspecten van het milieuzorgsysteem voldoet aan de maatstaven van ISO 14001. Jaarlijks worden de milieu- en
veiligheidsprogramma’s geëvalueerd en geactualiseerd.
Emissies naar de lucht
De Nederlandse overheid stelt strenge eisen aan de maximaal toegestane uitworp (emissie). De rookgassen, die bij
het verbranden van afval ontstaan, worden daarom in de rookgasreinigingsinstallaties gereinigd om de emissies van
milieuschadelijke stoffen naar de lucht tot een minimum te beperken. De overzichten voor beide verbrandingslijnen laten
duidelijk zien dat de emissies onder de normen blijven, zoals dat al jaren het geval is. Voor alle genoemde getallen geldt
dat ze gelezen moeten worden als ‘kleiner dan’.
NB. Als gevolg van veranderde regelgeving geldt niet langer voor alle parameters een concentratienorm. Daarom is die
norm, waar die niet langer geldt, niet vermeld. De gemeten waarden worden voor die parameters alleen vermeld om
daarmee aan te geven dat er geen trendmatige veranderingen hebben plaatsgevonden.
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Verbrandingslijn 1
Hoogste (H) resp. gemiddelde (G) gemeten concentratie (feitelijk dient voor iedere vermelde concentratie “<” gelezen te worden)
2013

2012

Toetsing “H”
aan BVA-norm
resp. “G” aan
Activiteiten
besluit

Eenheid (mg/m3)

Wk
7
H

Wk
7
G

Wk
22
H

Wk
22
G

Wk
36
H

Wk
36
G

Wk
8
H

Wk
21
H

Wk
30
H

Wk
40
H

Stof

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

voldoet

NH3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

voldoet

HCl

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

voldoet

HF

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

voldoet

23

20

15

13

8

8

7

27

7

12

voldoet

Ctotaal

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

voldoet

SOx

2

2

2

2

7

5

2

2

2

2

voldoet

NOx

66

63

61

57

70

65

71

58

75

56

voldoet

CO

Zware metalen

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

voldoet

Cd + Tl

0,004

0,004

0,004

0,004

0,004

0,004

0,004

0,004

0,004

0,004

voldoet

Hg

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

voldoet

0,01

--

--

0,01

0,01

--

0,01

--

0,01

voldoet

PCDD/PCDF TEQ ng/m3

001

Nb. De metingen aan verbrandingslijn 1 (4e kwartaal) konden niet uitgevoerd worden in verband met het op het moment van
meting plaatsvinden van onderhoudswerkzaamheden
Verbrandingslijn 2
Hoogste (H) resp. gemiddelde (G) gemeten concentratie (feitelijk dient voor iedere vermelde concentratie “<” gelezen te worden)
2013

2012

Toetsing “H”
aan BVA-norm
resp. “G” aan
Activiteiten
besluit

Eenheid (mg/m3)

Wk
7
H

Wk
7
G

Wk
22
H

Wk
22
G

Wk
36
H

Wk
36
G

Wk
48
H

Wk
48
G

Wk
8
H

Wk
21
H

Wk
30
H

Wk
42
H

Stof

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

voldoet

NH3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

voldoet

HCl

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

voldoet

HF

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

voldoet

11

10

9

8

9

7

6

5

5

4

64

14

voldoet

Ctotaal

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

voldoet

SOx

2

2

2

2

2

2

2

2

7

2

2

3

voldoet

NOx

62

61

73

66

62

57

52

50

67

70

80

60

voldoet

CO

Zware metalen

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

voldoet

Cd + Tl

0,004

0,004

0,004

0,004

0,004

0,004

0,004

0,004

0,004

0,004

0,004

0,004

voldoet

Hg

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

voldoet

PCDD/PCDF TEQ ng/m3

0,01

0,01

--

--

0,01

0,01

--

--

--

0,02

--

0,01

voldoet
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Emissies op vrachtniveau lijn 1 en lijn 2
Volgens het European Pollutant Release Transfer Register (E-PRTR) zijn bepaalde industriële bedrijven verplicht jaarlijks hun
emissies te rapporteren bij overschrijding van drempelwaarden. Verbrandingsinstallaties behoren tot die bedrijven. In 2009
is de E-PRTR- verplichting in de Nederlandse regelgeving geïntegreerd met het milieujaarverslag tot één rapportageregime:
het integraal (PRTR) verslag. Dit verslag is gebaseerd op de E-PRTR- verordening en is aangevuld met de essentiële elementen
uit het MJV. Aldus is de navolgende reeks aan stoffen en verbindingen ontstaan, waarbij de reeks beperkt is tot die waarvoor
ARN de drempelwaarden mag overschrijden. In de Wm-revisievergunning van 2010 is voor beide verbrandingslijnen van
ARN per parameter bepaald welke maximale jaarvracht via de schoorstenen mag worden uitgestoten.
Vrachtnormen
Lijn 1

Lijn 2

Jaar

Jaar

Jaar

waarde

2013

2012

2011

CO

kg/jaar

3683

3650

3250

CxHy

kg/jaar

0

0

HCl

kg/jaar

0

NH3

kg/jaar

SO2
Stof

Norm

Jaar

Jaar

Jaar

2013

2012

2011

22000

5003

6041

7607

53400

0

3700

0

0

0

8900

0

0

3700

0

0

0

8900

0

0

0

3700

0

0

0

8900

kg/jaar

0

0

0

14700

0

0

0

35600

kg/jaar

0

0

0

1500

0

0

0

3600

Cd/Tl

kg/jaar

0

0

0

3

0

0

0

7

HF

kg/jaar

0

0

31

400

0

0

11

900

Hg

kg/jaar

0

0

0

0

0

0

PCDD/PCDF

mg/jaar

0

0

0

25

0

2,1

0
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som ZM

kg/jaar

0

0

0

15

0

0

0

35

1,5

Norm

3,5

Nb. In de rekenmethodiek is opgenomen dat berekende waarden beneden een bepaald niveau op ‘0’ mogen worden gesteld.
In het overzicht ‘Vrachtnormen’ zijn de meest belangrijke emissies naar de lucht gekwantificeerd weergegeven. Er zijn
meer relevante emissies. Deze zijn in onderlinge samenhang opgenomen in het Milieujaarverslag 2013 op onze website
onder ‘Duurzaamheid’.
Geur en geluid
Met het oog op onze omgeving is het belangrijk om geuroverlast zoveel mogelijk te voorkomen. Omdat steeds meer
gemeenten ervoor kiezen om de frequentie van inzameling van restafval en GFT-afval terug te brengen, neemt de geurbelasting
toe. De aangevoerde afvalstoffen worden daarom zoveel mogelijk gelost, op- en overgeslagen in afgesloten ruimten. Ook
bij andere werkprocessen letten wij scherp op het vermijden van geuroverlast. Om overlast voor omwonenden in een zo
vroeg mogelijk stadium te ontdekken, worden frequent geurrondes langs twaalf vaste waarnemingspunten gedaan en
worden ook extra terreincontroles gehouden. In 2013 zijn 239 geurrondes gehouden tegen 197 in 2012. In het verslagjaar
zijn 6 geurklachten binnengekomen tegen 5 in 2012. Van de geurklachten in 2013 zijn er 5 als terecht gekwalificeerd. Er is
1 terechte geluidsklacht ontvangen.
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PROFIT
Zie de navolgende jaarrekening.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2013
(vóór winstbestemming, alle bedragen zijn in euro’s)

ACTIVA
2013

2012

Vaste activa
Materiële vaste activa: (1)
Terrein

213.414

213.414

Bedrijfsgebouwen / inrichting terreinen

20.094.057

16.282.835

Machines en installaties

44.776.791

38.445.837

969.000

1.361.100

2.245.685

1.268.318

77.550

15.777.618

Inrichting stortplaats
Andere vaste bedrijfsmiddelen
Materiële vaste activa in uitvoering en vooruitbetalingen

68.376.497

73.349.122

ARN Consulting B.V.

59.241

59.299

GRAN B.V.

26.580

12.693

Financiële vaste activa:
Deelnemingen (2)

Vlottende activa:
Voorraden (3)

561.661

562.153

Debiteuren (4)

3.583.068

3.253.975

Kortlopende vorderingen en overlopende activa (5)

3.105.629

3.037.982

Liquide middelen (6)

8.501.198

11.535.039
15.751.556

18.389.149

84.213.874

91.810.263
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PASSIVA
2013

2012

Eigen vermogen:
Gestort kapitaal (7)

4.540.000

4.540.000

Algemene reserve (8)

11.051.039

10.051.039

523.460

1.673.092

Resultaat lopend boekjaar (9)

16.114.499

16.264.131

Voorzieningen: (10)

22.293.007

22.301.462

Langlopende schulden: (11)

24.330.867

33.937.570

Kortlopende schulden en overlopende passiva:
9.606.703

5.970.072

392.139

510.197

Crediteuren

2.939.862

3.412.540

Overige schulden en overlopende passiva (14)

8.536.797

9.414.291

Aflossingsverplichtingen komend boekjaar (12)
Belastingen en sociale lasten (13)

21.475.501

19.307.100

84.213.874

91.810.263
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WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2013
(alle bedragen zijn in euro’s)

2013

2012

42.142.840

43.643.325

3.205.691

7.497.467

38.937.149

36.145.858

5.591.972
1.699.728
6.885.418
23.247.941
-530.458

5.250.984
1.918.725
5.945.988
20.920.721
-786.729

36.894.601

33.249.689

2.042.548

2.896.169

13.828

7.478

-1.382.425

-1.178.091

673.951

1.725.556

Vennootschapsbelasting (19)

-150.491

-52.464

Resultaat na belastingen

523.460

1.673.092

Bruto-omzet
Inkoopkosten uitruil en inkoop afval
Netto-omzet (14)
Lonen en salarissen
Sociale lasten en pensioenlasten (15)
Afschrijvingen materiële vaste activa
Overige bedrijfskosten (16)
Overige baten en lasten (17)
Som der bedrijfskosten
Bedrijfsresultaat
Aandeel in resultaat deelnemingen
Rente- en financieringskosten en -baten (18)
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen
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KASSTROOMOVERZICHT
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. (alle bedragen zijn in euro’s)

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
Aanpassing voor:
Afschrijvingen
(Afname) / Dotatie voorzieningen
Verandering in het werkkapitaal:
Toe-(Af)name voorraden
Toe-(Af)name debiteuren
Toe-(Af)name vorderingen en overlopende activa
Toe-(Af)name kortlopende schulden
schulden overigen

2.042.548

2.896.169

5.945.988
1.228.668

492
-329.093
-218.138

65.912
-87.758
410.810

-1.767.241

3.372.637
4.562.983

10.936.257

6.605.531

13.832.426

-1.756.505

Kasstroom uit operationele activiteiten

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen in materiële vaste activa
Desinvesteringen in materiële vaste activa
Investeringen in deelnemingen
Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-1.930.546
17.753
0

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Opname nieuwe lening
Aflossing langlopende schulden
Kasstroom uit financieringsactiviteiten

0
-5.970.072

Mutatie in liquide middelen

2012

6.885.418
-8.455

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Rente- en financieringsuitgaven en -inkomsten

2013

-1.934.681
-1.756.505

-1.934.681

4.849.026

11.897.745

-11.420.140
0
-5.000
-1.912.793

-11.425.140

15.000.000
-7.792.745
-5.970.072

7.207.255

-3.033.840

7.679.860
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ALGEMEEN
ARN B.V. is gevestigd aan de Nieuwe Pieckelaan 1 te Weurt. ARN B.V. is ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 10148306. ARN B.V. is actief op het gebied van afvalverwerking, energieopwekking
en recycling.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van
Titel 9 Boek 2 BW alsmede de stellige uitspraken van de
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ), uitgegeven door
de Raad voor de Jaarverslaggeving.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van
het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten
tenzij anders vermeld. Baten en lasten worden toegerekend
aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn
gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die
hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar,
worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van
de jaarrekening bekend zijn geworden.
Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het
opstellen van de jaarrekening vormt de directie van ARN

B.V. zich verschillende oordelen en maakt schattingen
die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening
opgenomen bedragen. Indien dit voor het geven van het in
artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard
van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende
veronderstellingen opgenomen in de toelichting op de
betreffende jaarrekeningposten.
Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire
financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden,
als ook financiële derivaten verstaan.
In de toelichting op de onderscheiden posten van de balans
wordt de reële waarde van het betreffende instrument
toegelicht als die afwijkt van de boekwaarde. Indien het
financiële instrument niet in de balans is opgenomen
wordt de informatie over de reële waarde gegeven in de
toelichting op de ‘Niet in de balans opgenomen rechten
en verplichtingen’.

VOOR DE GRONDSLAGEN VAN PRIMAIRE FINANCIËLE INSTRUMENTEN WORDT
VERWEZEN NAAR DE BEHANDELING PER BALANSPOST.
Financiële derivaten waarbij de onderliggende waarde niet
beursgenoteerd is, worden tegen kostprijs opgenomen.
Indien per balansdatum de reële waarde lager is dan de
kostprijs dan wel negatief is, wordt het derivaat ten laste
van de winst-en-verliesrekening afgewaardeerd naar de
lagere reële waarde, tenzij kostprijshedge-accounting wordt
toegepast. Bij de bepaling van de lagere reële waarde wordt
het effect van lopende rente buiten beschouwing gelaten.
De winst of het verlies uit de herwaardering naar reële
waarde per balansdatum wordt onmiddellijk in de winst-enverliesrekening verwerkt. Indien financiële derivaten echter
voor hedge accounting in aanmerking komen en hedge
accounting wordt toegepast is de verwerking van deze
winst of verlies afhankelijk van de aard van de afdekking.
De vennootschap past hedge accounting toe op basis van
generieke documentatie.

De vennootschap documenteert de wijze waarop
de hedgerelaties passen in de doelstellingen van het
risicobeheer, de hedgestrategie en de verwachting
aangaande de effectiviteit van de hedge.
Het effectieve deel van financiële derivaten die zijn
toegewezen voor kostprijshedge-accounting, wordt tegen
kostprijs gewaardeerd. Voor het ineffectieve deel wordt het
verschil tussen de kostprijs en de lagere reële waarde in de
winst-en-verliesrekening verwerkt.
Valuta-omrekening
De jaarrekening luidt in Euro’s, hetgeen de functionele en
presentatievaluta van de vennootschap is. Een transactie in
vreemde valuta wordt bij de eerste verwerking gewaardeerd
tegen de functionele valutakoers op transactiedatum.
Monetaire balansposten in vreemde valuta worden
omgerekend tegen de functionele valutakoers op de
balansdatum. Niet-monetaire balansposten in vreemde
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valuta, die zijn gewaardeerd op historische kosten,
worden omgerekend tegen de functionele valutakoers
op transactiedatum. Koersverschillen die optreden bij
de afwikkeling dan wel de omrekening van monetaire

posten in vreemde valuta, worden verwerkt in de winsten-verliesrekening.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op
aanschaffingskosten, verminderd met de cumulatieve
afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere
waardeverminderingen. De afschrijvingen worden
gebaseerd op de geschatte economische levensduur en
worden berekend op basis van een vast percentage van de
aanschaffingskosten, rekening houdend met een eventuele
residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van
ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.
Voor kosten van periodiek groot onderhoud wordt een
voorziening gevormd. Deze voorziening is opgenomen
onder de overige voorzieningen aan de passiefzijde van
de balans.
Financiële vaste activa
Deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke
en financiële beleid wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd
op de nettovermogenswaarde, doch niet lager dan nihil.
Deze nettovermogenswaarde wordt berekend op basis van
de grondslagen van ARN B.V. Dit betreft het 100% belang
in ARN-Consulting B.V. te Nijmegen en een 25% belang in
GRAN B.V. eveneens te Nijmegen. Beide ondernemingen
zijn gewaardeerd tegen de netto vermogenswaarde.
Voorraden
Voorraden grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd
tegen verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde.
Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door
individuele beoordeling van de voorraden.
Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen
tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen
de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk kan zijn aan de
nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte
voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze
voorzieningen worden bepaald op basis van individuele
beoordeling van de vorderingen.
Latente vennootschapsbelasting
Voor alle belastbare tijdelijke verschillen wordt een
latente belastingpost opgenomen. Voor alle verrekenbare
tijdelijke verschillen en voor beschikbare voorwaartse
verliescompensatie wordt een latente belastingvordering

opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er fiscale
winst beschikbaar zal zijn voor verrekening. De waardering
van latente belastingverplichtingen en -vorderingen
wordt gebaseerd op de fiscale gevolgen van de door de
vennootschap, per balansdatum, voorgenomen wijze van
realisatie of afwikkeling van activa, voorzieningen, schulden of
overlopende passiva. De latente belastingverplichtingen en
-vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
De (niet-)latente belastingvorderingen en -verplichtingen
worden gesaldeerd indien is voldaan aan de algemene
voorwaarden voor saldering.
Voorzieningen
Algemeen
Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen
waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden
afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te
schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald
door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk
zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen
per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden
gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders vermeld.
Voorzieningen voor personeelsbeloningen
De vennootschap heeft ten behoeve van de
pensioenvoorziening van haar medewerkers een
middelloonregeling en beschikt verder over twee
eindloonregelingen. Deze regelingen worden gefinancierd
door afdrachten aan de pensioenverzekeraar.
Aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst wordt
beoordeeld of en zo ja welke verplichtingen naast de betaling
van de jaarlijkse aan de pensioenuitvoerder verschuldigde
premie op balansdatum bestaan. Deze additionele
verplichtingen leiden tot lasten voor de vennootschap en
worden in de balans opgenomen in een voorziening. Bij de
eindloonregelingen wordt een verplichting (voorziening)
voor (coming) backservice opgenomen indien toekomstige
salarisverhogingen op balansdatum reeds zijn toegezegd.
Toevoegingen aan en vrijval van de verplichtingen
komen ten laste respectievelijk ten gunste van de winsten-verliesrekening.
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Naast de verschuldigde premie per balansdatum
heeft ARN B.V. nog de volgende verplichtingen aan de
pensioenuitvoerder:
- Backserviceverplichting als gevolg van eindloonregelingen;
- Toeslagverplichting voor zowel actieve als inactieve
deelnemers als gevolg van een indexatieverplichting.
Voor bovenstaande verplichtingen zijn per balansdatum
voorzieningen gevormd. De indexatiepercentages bedragen
per balansdatum 1,29% voor zowel de actieven als de
inactieven.
Daarnaast heeft de vennootschap een voorziening voor
overige langlopende personeelsbeloningen. Deze maken
deel uit van het beloningspakket, zoals beloningen wegens
jubilea, tijdelijk verlof en dergelijke, met een langlopend
karakter. Hierbij is sprake van opbouw van rechten. De
opgenomen verplichting is de beste schatting van de
bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende
verplichtingen per balansdatum af te wikkelen.
Eindafwerking en nazorg
De Wet Milieubeheer stelt eisen aan de afdekking en
eindafwerking van de stortplaats. Ter dekking van de daaraan
verbonden kosten wordt een “Voorziening eindafwerking
stortplaats” gevormd. De toevoeging aan deze voorziening
geschiedt op basis van een bedrag per gestorte ton afval,
welk bedrag is berekend aan de hand van de totaal verwachte
kosten van eindafwerking en het aantal tonnen afval dat
gedurende de totale gebruiksduur van de stortplaats naar
verwachting gestort zal worden. Aan deze voorziening
worden onttrokken de kosten voor de eindafwerkingen,

welke gedurende de totale gebruiksduur van de stortplaats
in fasen plaatsvinden. Een voorziening is gevormd voor de
noodzakelijke kosten van nazorg en controle met het doel
om ook op langere termijn (na sluiting van de stortplaats)
ongewenste emissie van stoffen in het milieu te voorkomen.
De toevoeging aan deze “Voorziening nazorg” geschiedde
op basis van een bedrag per gestorte ton afval. In 1998 is
door het Rijk de verantwoordelijkheid voor de nazorg van
stortplaatsen overgedragen aan de provincie. De bekostiging
van die nazorg vindt plaats uit heffingen opgelegd aan de
exploitanten van de stortplaatsen. De vennootschap volgt
daarbij het per 1 januari 2013 vastgestelde doelvermogen
dat conform het vigerende nazorgplan met toepassing van
de door de Provincie Gelderland vastgestelde rekenrente
is berekend.
Groot onderhoud
De bij een afvalverwerkingsproces niet uit te sluiten, doch in
tijd onvoorspelbaar voorkomende grote reparaties, alsmede
de binnen een aantal jaren terugkerende revisiebeurten
kunnen tot ernstige verstoringen in het kostenpatroon
leiden. Voor deze (mogelijke) extra kosten uit dien hoofde
wordt een voorziening “(Egalisatie) Groot Onderhoud”
gevormd. De voorziening wordt bepaald op basis van de
te verwachten kosten over een reeks jaren. Het uitgevoerde
onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht.
Langlopende schulden
Opgenomen rentedragende leningen en schulden worden
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTATENBEPALING
Netto-omzet
Netto-omzet betreft de aan derden in rekening gebrachte
bedragen (onder aftrek van kortingen en exclusief
omzetbelasting) uit hoofde van de in het verslagjaar
aangevoerde hoeveelheid afval en geleverde producten
en onder aftrek van de afgevoerde hoeveelheid afval. In de
netto-omzet is niet begrepen de aangevoerde hoeveelheid
afval die in de tussenopslag is geplaatst. De aan derden in
rekening gebrachte bedragen hierover zijn verantwoord
onder de post vooruitontvangen bedragen onder de overige
schulden en overlopende passiva.
Bedrijfskosten
De bedrijfskosten hebben betrekking op de in het
verslagjaar verantwoorde netto-omzet, daarbij rekening
houdend met hetgeen voortvloeit uit de grondslagen
voor de waardering. Bedrijfsgebouwen, alsmede de daarbij

behorende terreinaanleg, worden in 25 jaar afgeschreven.
Machines en installaties worden afgeschreven in perioden,
variërend van 5 tot 25 jaar. De inrichting van de stortplaats
wordt afgeschreven in perioden, variërend van 10 tot 20
jaar. Andere vaste bedrijfsmiddelen in perioden variërend
van 3 tot 10 jaar.
Rentebaten en -lasten
Als rentebaten worden verantwoord, de aan het verslagjaar
toe te rekenen ontvangen c.q. te vorderen rente uit hoofde
van aan derden verstrekte leningen en uitstaande deposito’s
en banksaldi. Als rentelasten worden verantwoord de aan
het verslagjaar toe te rekenen betaalde c.q. verschuldigde
rente uit hoofde van leningen van derden en amortisatie
van éénmalige kosten.
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Grondslag voor resultaat deelnemingen
Als resultaat van deelnemingen waarin invloed van betekenis
wordt uitgeoefend op het zakelijke en financiële beleid,
wordt opgenomen het aan de vennootschap toekomende
aandeel in het resultaat van de deelneming. Dit resultaat
wordt bepaald op basis van de bij ARN B.V. geldende
grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.

Belastingen
De vennootschapsbelasting wordt berekend tegen het
geldende tarief over het resultaat van het boekjaar, waarbij
rekening wordt gehouden met permanente verschillen
tussen de winstberekening volgens de jaarrekening en de
fiscale winstberekening, en waarbij actieve belastinglatenties
(indien van toepassing) slechts worden gewaardeerd voor
zover de realisatie daarvan waarschijnlijk is.

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte
methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht
bestaan uit liquide middelen. Kasstromen in vreemde
valuta’s worden omgerekend tegen een geschatte
gemiddelde koers. Koersverschillen inzake geldmiddelen
worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond.

Winstbelastingen, ontvangen interest en betaalde interest
worden opgenomen onder de kasstroom uit operationele
activiteiten. Betaalde dividenden worden opgenomen onder
de kasstroom uit financieringsactiviteiten. De verkrijgingsprijs
van de eigen aandelen wordt opgenomen onder de
kasstroom uit financieringsactiviteiten.
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NADERE TOELICHTING BALANSPOSTEN
Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt (bedragen in euro’s):

Materiële vaste activa (1)

Aanschafkosten stand
31-12-2012
Investeringen 2013
Overboekingen 2013

totaal

Terreinen

bedrijfs
gebouwen
en inrichting
terreinen

265.440.674

213.414

58.604.658

Aanschafkosten stand
31-12-2013

267.266.623

5.257.955

213.414

14.974.802

7.477.494

15.777.618

10.953.069

1.419.590

-17.630.614

63.862.613 179.345.758

14.974.802

8.792.486

77.550

192.091.553

42.321.823

129.946.853

13.613.702

6.209.175

0

6.885.418

1.446.733

4.622.114

392.100

424.471

0

-86.845

0

14.005.802

6.546.801

0

969.000

2.245.685

77.550

0

Afschrijvingen stand incl.
198.890.125
impairment 31-12-2013

0

68.376.497

213.414

Boekwaarde 31-12-2013

168.392.689

-104.598

-86.845

Desinvesteringen 2013

andere
vaste bedrijfs
middelen

1.930.546

0
-104.598

Afschrijvingen 2013

inrichting
stortplaats

1.930.547

Desinvesteringen 2013

Afschrijvingen stand incl.
impairment 31-12-2012

machines en
installaties

Materiële
vaste activa
in uitvoering
en vooruit
betalingen

43.768.556 134.568.967

20.094.057

44.776.791

ARN heeft haar materiële vaste activa gewaardeerd tegen historische kostprijs. In verband met de verwerkte impairments
in het verleden, is de huidige boekwaarde nagenoeg gelijk aan de actuele waarde ultimo 2013.
Afschrijvingspercentages bedrijfsgebouwen en daarbij behorende terreinaanleg 4%;
Machines en installaties van 4% tot 20%;
Inrichting stortplaats overwegend 10%;
Andere vaste bedrijfsmiddelen variënd van 10% tot 33%.
Op het terrein wordt niet afgeschreven.
Onder de machines en installaties is een bedrag opgenomen ad € 2.036.186 (2012: € 2.116.739) inzake reserve-onderdelen.
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Financiële vaste activa

(alle bedragen zijn in euro’s) 31-12-2013

31-12-2012

59.299

59.515

-58

-216

59.241

59.299

12.693

0

0

5.000

Aandeel in het resultaat boekjaar

13.887

7.693

Boekwaarde per 31 december

26.580

12.693

561.661

562.153

3.458.526

3.200.164

124.542

53.811

3.583.068

3.253.975

861.047

798.019

0

3.490

1.521.868

1.672.359

722.714

564.114

3.105.629

3.037.982

Deelnemingen (2)
ARN Consulting BV (100%)
Boekwaarde vorig boekjaar
Resultaat boekjaar
Boekwaarde per 31 december
Op grond van artikel 2:407 lid 1 sub a BW is consolidatie van deze vennootschap
achterwege gebleven.
GRAN BV (25%)
Boekwaarde vorig boekjaar
Aankoop aandelen

Vlottende activa:
Voorraden (3)
Debiteuren nominale waarde
Vordering op verbonden partij
Debiteuren (4)
Kortlopende vorderingen en overlopende activa (5)
Vorderingen
Nog te vorderen vennootschapsbelasting
Actieve latentie vennootschapsbelasting
Overlopende activa
Kortlopende vorderingen en overlopende activa
De post met betrekking tot vennootschapsbelasting onder de (latente) vorderingen
betreft het saldo van de beschikbare voorwaartse verliescompensatie, de tijdelijke
verschillen tussen de commerciële en fiscale waardering van materiële vaste activa,
de voorziening nazorg, de voorziening groot onderhoud en de voorziening voor
pensioenverplichtingen.
De latente vordering is opgenomen tegen 25%.
Deze post heeft overwegend een looptijd van langer dan één jaar. De overige
posten genoemd onder de kortlopende vorderingen en overlopende activa hebben
een looptijd van korter dan één jaar.
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Vlottende activa: (vervolg)

(alle bedragen zijn in euro’s) 31-12-2013

31-12-2012

1.912

6.313

Banken rekening-courant

1.145.682

2.110.954

Banken spaarrekening

7.353.604

9.417.772

8.501.198

11.535.039

15.751.556

18.389.149

Liquide middelen (6)
De liquide middelen zijn als volgt te specificeren:
Kas

Liquide middelen
De liquide middelen staan, met uitzondering van de afdekking van de afgegeven
bankgaranties, geheel ter vrije beschikking.
ARN B.V. kan tevens beschikken over een krediet in rekening-courant van € 4.500.000.
Totaal vlottende activa

Eigen vermogen

(alle bedragen zijn in euro’s)
Gestort kapitaal, stand per 31 december 2013 (7)
aandelen
Milieusamenwerking Afvalverwijdering
Regio Nijmegen (MARN)
Gemeenschappelijke Regeling
Regio De Vallei
Regio Rivierenland
Door de rechtspersoon gehouden eigen aandelen
Remondis Nederland BV

gestort

3.750

100 %

1.702.500

1.176
588
490
3.996
10.000

100 %
100 %
100 %
100 %

533.904
266.952
222.460
1.814.184
4.540.000

2013

2012

Boekwaarde vorig boekjaar
Uit te keren dividend
Resultaat boekjaar
Boekwaarde per 31 december

10.051.039
-673.092
1.673.092
11.051.039

9.364.132
0
686.907
10.051.039

Resultaat lopend boekjaar (9)

2013

2012

1.673.092
-1.000.000
-673.092
523.460
523.460

686.907
-686.907
0
1.673.092
1.673.092

16.114.499

16.264.131

Algemene reserve (8)

Boekwaarde vorig boekjaar
Af: naar algemene reserve (uit resultaatbestemming)
Af: uit te keren dividend
Bij: toevoeging resultaat boekjaar na belasting
Resultaat lopend boekjaar na belastingen en vóór winstverdeling
Totaal eigen vermogen
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Voorzieningen (10)

(alle bedragen zijn in euro’s) 31-12-2013 31-12-2012
Voorziening eindafwerking en nazorg
14.838.723
13.951.733
Voorziening groot onderhoud
7.056.632
7.918.729
Voorziening pensioenverplichtingen
231.000
281.000
Voorziening overige langlopende personeelsbeloningen
166.652
150.000
22.293.007
22.301.462
Voorziening eindafwerking en nazorg
Stand per 1 januari
Toevoeging ten laste van resultaat
Af: onttrekking ten laste van voorziening
Stand per 31 december

2013
13.951.734
900.391
14.852.125
-13.402
14.838.723

2012
14.312.189
179.990
14.492.179
-540.445
13.951.734

Voor de verwachte kosten van de eindafwerking van de stortplaats is een
voorziening gevormd.
Dotaties vinden plaats op basis van gestorte tonnen, alsmede op basis van begrote
kosten per m².
Door de provincie is de voorlopige aanslag Nazorgheffing stortplaatsen Gelderland 1999 middels de herziene
voorlopige aanslag 2006 vastgesteld op € 7.520.525. De vervaldagen zijn verdeeld over 30 jaarlijkse termijnen tot en
met de geschatte sluiting van de stortplaats op 1 april 2029. Met de provincie is overeengekomen de voorlopige
aanslag te verdelen in de historisch tot en met 1999 gestorte tonnen, waarover volgens een vastgelegd schema tot en
met 2025 jaarlijks afdracht zal plaatsvinden. Door middel van de reservering van het bedrag van de contante waarde
is hierin voorzien.
Aanvullend zal jaarlijks ten laste van het resultaat afdracht dienen te geschieden op basis van in het boekjaar gestorte
tonnen. Deze voorziening is, gevormd op basis van de best mogelijke inschattingen op dit moment.
Voorziening groot onderhoud
Stand per 1 januari
Toevoeging ten laste van resultaat
Af: onttrekking ten laste van voorziening
Stand per 31 december

2013
7.918.729
3.182.400
4.044.497
7.056.632

2012
6.519.605
3.120.000
1.720.876
7.918.729

Voorziening pensioenverplichtingen
Stand per 1 januari
Mutatie backservice
Stand per 31 december

281.000
-50.000
231.000

181.000
100.000
281.000

Voorziening overige langlopende personeelsbeloningen
Stand per 1 januari
Toevoeging ten laste resultaat
Stand per 31 december

150.000
16.652
166.652

60.000
90.000
150.000

De voorzieningen hebben in overwegende mate een langlopend karakter.
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Langlopende schulden (11)

(alle bedragen zijn in euro’s)

De langlopende schulden bestaan uit onderhandse leningen. Voor een bedrag van € 9.650.000 betreft het leningen
met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar. De rentepercentages van de leningen liggen tussen 3,79% en 6,55%;
de gemiddelde rentevoet bedraagt 4,29%.
resterende
looptijd in
jaren

aflossing
per jaar

31/12/2013

Bank Nederlandse Gemeenten

2 jr

ineens

4.830.867

Bank Nederlandse Gemeenten (*)

2 jr

350.000

350.000

Bank Nederlandse Gemeenten (*)

5 jr

1.250.000

6.250.000

11,75 jr

1.200.000

12.900.000

Rabobank (*)

2.800.000 24.330.867

Totaal langlopende schulden
BNG 1

BNG 2

BNG 3

BNG 4

Rabobank

Totaal

6.806.703

4.830.867

1.050.000

8.750.000

15.300.000

36.737.570

-

-

350.000

1.250.000

1.200.000

2.800.000

Saldo langlopend 01-01-2013

6.806.703

4.830.867

700.000

7.500.000

14.100.000

33.937.570

Aflossing boekjaar 2014

6.806.703

-

350.000

1.250.000

1.200.000

9.606.703

-

4.830.867

350.000

6.250.000

12.900.000

24.330.867

6.806.703

4.830.867

700.000

7.500.000

14.100.000

33.937.570

20

17

10

10

13

Resterende looptijd 31-12-2013

-

2 jaar

2 jaar

6 jaar

11,75 jaar

Verplichting langer dan 5 jaar

-

-

-

1.250.000

6.900.000

Saldo begin boekjaar
Aflossing boekjaar (2013)

Saldo langlopend 31-12-2013
Saldo leningen ultimo 2013
(lang- en kortlopend)
Looptijd in jaren

De aflossingen boekjaar 2014 zijn opgenomen onder de post “Kortlopende schulden” en gespecificeerd onder punt
12 van de toelichting.
De aflossingsverplichting tussen 1 en 5 jaar beloopt een totaal van € 14.980.867.
Als zekerheden voor de langlopende leningen, gemarkeerd met (*), zijn door Bank Nederlandse Gemeenten en
Rabobank hypotheek gevestigd op het bedrijfsonroerend goed en zijn door ARN B.V. de vorderingen op derden,
de voorraden en de bedrijfsinventaris aan beide banken verpand.
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31-12-2013 31-12-2012
Kortlopende schulden en overlopende passiva

(alle bedragen zijn in euro’s
Aflossingsverplichtingen komend boekjaar (12)
De post aflossingsverplichtingen is als volgt te specificeren:
MARN via Gemeente Nijmegen

0

2.001.972

BNG v/h AMEV

0

1.067.709

BNG v/h St.Pensfonds Graf.Bedrijven

0

266.927

BNG v/h De Amersfoortse

0

133.464

BNG v/h Gemeente Apeldoorn

6.806.703

0

Bank Nederlandse Gemeenten

1.600.000

1.600.000

Rabobank

1.200.000

900.000

9.606.703

5.970.072

Af te dragen loonheffing/premie volksverzekeringen

223.959

215.493

BTW

166.409

294.704

1.771

0

392.139

510.197

2.939.862

3.412.540

Reservering rentelasten

584.590

958.670

Vakantietoeslag

230.729

222.476

Verplichting vakantiedagen

410.950

402.662

Nog af te wikkelen leveranties

3.792.354

2.607.111

Diversen

3.518.174

5.223.372

8.536.797

9.414.291

21.475.501

19.307.100

Totaal aflossingsverplichtingen komend boekjaar
Belasting en sociale lasten (13)
Deze post is als volgt te specificeren:

Regulerende Energie Belasting
Totaal belasting en sociale lasten
Crediteuren
Overige schulden en overlopende passiva (14)
Deze post is als volgt te specificeren:

Totaal overige schulden en overlopende passiva
De post “reservering rentelasten” is de resultante van lopende rente en boeterente
welke de Bank Nederlandse Gemeenten in de rentepercentages van de nieuwe
leningen heeft verdisconteerd. Deze post heeft overwegend een looptijd van korter
dan één jaar.
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva

64
Financiële instrumenten
Voor de toelichting van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de specifieke postgewijze toelichting.
Onderstaand is het beleid van de vennootschap opgenomen ten aanzien van financiële risico’s. Tevens worden de financiële
derivaten van de vennootschap en de hiermee verbonden financiële risico’s toegelicht.
- Renterisico
Het renterisicobeleid heeft tot doel de renterisico’s die voortkomen uit de financiering van de vennootschap te beperken
en daarmee tevens de netto-rentelasten te optimaliseren. Dit beleid vertaalt zich in een gewenst profiel van vastrentende
en variabelrentende posities inclusief liquide middelen, waarbij de variabelrentende positie bij voorkeur zo laag mogelijk is.
Voor de afdekking van het renterisico op een langlopende schuld met een boekwaarde van € 15.000.000 heeft de
vennootschap per 31 december 2012 een renteswap (januari 2012 tot januari 2022) afgesloten met een hoofdsom van
€ 12.000.000 en een reële waarde van - € 767.311. Met de renteswap wordt het risico van een variabele rente (gebaseerd
op 3-maands Euribor plus een opslag van 1,20%) afgedekt door een overeengekomen vast rentepercentage van 2,59%
voor de gehele looptijd. Voor de verwerking van de renteswap past de vennootschap kostprijshedge-accounting toe. De
kostprijs van de renteswap is nihil.
Indien de reële waarde van de renteswap lager wordt dan € 1.540.000 negatief is de vennootschap verplicht een onderpand
in depot te storten ter hoogte van deze negatieve reële waarde (‘margin call’). Bij tussentijdse beëindiging van de renteswap
wordt onderling afgerekend op basis van de reële waarde op het moment van beëindiging.
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Huurverplichting
De grond waarop de vennootschap haar bedrijf uitoefent, wordt grotendeels gehuurd. De huurovereenkomst geldt voor
onbepaalde tijd met een opzegtermijn van 5 jaar. De huurprijs bedraagt € 674.794 per jaar.
Investeringen
Ten behoeve van nieuwe investeringen zijn geen verplichtingen aangegaan.
Bankgaranties
Tot zekerheid voor de nakoming van verplichtingen zijn door de bankiers van ARN B.V. voor een bedrag van € 1.191.001
bankgaranties afgegeven.
Nazorg stortplaats
Aan de milieuvergunning is de verplichting tot afwerking en nazorg van het stortterrein verbonden. ARN B.V. is als
vergunninghouder verantwoordelijk voor het nakomen van deze verplichtingen. In dat kader wordt gewerkt aan de
vorming van een doelvermogen voor de nazorg van € 9.243.683.
Aan de Provincie Gelderland is tot en met 2013 totaal ad € 3.535.083 betaald voor de nazorgheffing stortplaatsen Gelderland
1999. Dit bedrag wordt door de Provincie Gelderland voor rekening en risico van ARN B.V. belegd. Tot en met 2012 wordt
gerekend met een beleggingsrendement op de door ARN B.V. gestorte bedragen van 5,15%. Aangezien er voor ARN B.V.
op dit moment nog geen definitieve overdrachtsdatum is voorzien, blijft het reeds afgestorte deel en in de komende jaren
nog te storten bijdragen van het doelvermogen met 4,6% per jaar groeien, terwijl er nog geen uitgaven worden gedaan.
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NADERE TOELICHTING POSTEN WINST- EN
VERLIESREKENING


2013

2012

Huishoudelijk afval gemeenten
Bedrijfsafval, contractafval, gft/takken/afvalhout
Aangevoerd afval

11.872.953
19.493.029
31.365.982

12.944.084
19.549.158
32.493.242

Opbrengst energielevering
Opbrengst metalen
Overige opbrengsten
Geleverde produkten

8.713.582
1.472.312
590.964
10.776.858

8.387.467
2.189.683
572.933
11.150.082

Totaal aangevoerd afval en geleverde produkten

42.142.840

43.643.325

3.205.691

7.497.467

38.937.149

36.145.858

Lonen en salarissen

5.591.972

5.250.984

Sociale lasten en pensioenlasten (15)
Sociale lasten
Pensioenlasten
Totaal sociale lasten en pensioenlasten

859.166
840.562
1.699.728

843.963
1.074.762
1.918.725

61,0
22,9
15,7
99,6

57,7
23,3
16,2
97,2

6.885.418

5.945.988

(alle bedragen zijn in euro’s)

Bruto-omzet
De bruto-omzet is als volgt samengesteld:

Inkoopkosten uitruil en inkoop afval
Netto-omzet (14)
Van de netto-omzet is € 35.072.905 in Nederland behaald. De overige omzet,
€ 3.864.244 is behaald uit overige landen van de Europese Unie.

Personeelsbezetting
Het gemiddeld aantal personeelsleden op fulltime basis in 2013 was 99,6 (2012: 97,2).
De verdeling naar activiteiten is als volgt opgebouwd:
Productie
Onderhoud
Kantoor
Totaal
Afschrijvingen
Materiële vaste activa
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(alle bedragen zijn in euro’s)

Overige bedrijfskosten (16)
Overige personeelskosten
Ingehuurd personeel
Toevoeging aan voorziening eindafwerking en nazorg stortplaats
Toevoeging aan voorziening langcyclisch onderhoud
Materialen en chemicaliën
Energieverbruik
Kosten eigen materieel
Kosten derden
Opwerkingskosten
Afvoerkosten bewerkte producten
Logistieke kosten
Verzekeringen
Belastingen
Public Relations
Advieskosten
Overige kosten
Totaal overige bedrijfskosten

2013

2012

780.759
776.337
900.391
3.182.400
1.981.346
950.391
373.420
5.260.892
757.000
2.077.497
2.065.929
859.864
217.430
243.340
869.834
1.951.111
23.247.941

792.771
796.791
53.371
3.120.000
2.227.556
851.699
270.546
4.211.355
774.083
1.737.713
2.015.619
874.970
280.401
292.888
1.019.830
1.601.128
20.920.721

27.315

26.500

27.315

26.500

530.458

786.729

104.721
-1.487.146
-1.382.425

127.291
-1.305.382
-1.178.091

0
0
150.491
150.491

0
0
52.464
52.464

22,3%

5,6%

Accountantskosten
De ten laste van het boekjaar gebrachte kosten voor de externe accountant en de
accountantsorganisatie, genoemd in artikel 1, eerste lid, onder a en e, van de Wet
toezicht accountantsorganisaties, zijnde Deloitte Accountants B.V. zijn als volgt:
Totale honoraria voor het onderzoek van de jaarrekening
Totale honoraria voor andere niet-controleopdrachten

Overige baten en lasten (17)
Overige baten en lasten
De overige baten betreffen een saldo van een teruggave van betaalde
energiebelasting op het eigen gebruik, accijns op rode diesel over de jaren 2008 tot
en met 2012, teruggave WOZ 2012 en betaalde heffingsrente VPB 2010.
Rente- en financieringskosten en -baten (18)
Rentebaten
Rentelasten
Totaal rente- en financieringskosten en -baten
Vennootschapsbelasting (19)
25% van het belastbare bedrag
Correcties voorgaande jaren
Mutatie voorziening voor latente belastingen
Belasting volgens de verlies- & winstrekening
De effectieve belastingdruk bedraagt
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OVERIGE TOELICHTINGEN
Bezoldiging Directie en Commissarissen
De bezoldiging van commissarissen bedroeg in het verslagjaar € 46.184. Met toepassing van artikel 383 lid 1 Titel 9 Boek
2 BW blijft opgave van bezoldiging bestuurders achterwege. Vanaf 1 januari 2007 zijn er twee bestuurders, waarvan één
onbezoldigd.
Weurt, 28 mei 2014

Bestuur:
G.H.J.P. van Gorkum
Commissarissen ARN B.V.:
Th.A.J. Burmanje
Th. W.A. Camps
J.C. Everaert
J.F. de Haan
W. Hols

G. Terbeck
J.G.Th.M. Kersten
M.H.T. Lepoutre
K.C. Tammes
H.J.C. Vreeswijk

OVERIGE GEGEVENS
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Hiervoor wordt verwezen naar de hierna opgenomen verklaring.
Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat
In artikel 45, lid 1 van de statuten van de vennootschap staat het volgende opgenomen betreffende de resultaatbestemming:
“De winst staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering van aandeelhouders”.
Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2012
De jaarrekening 2012 is vastgesteld in de algemene vergadering gehouden op 26 juni 2013. De algemene vergadering heeft
de bestemming van het resultaat aangehouden tot het moment waarop onder voorwaarden van een uitkeringstoets een
deel van de winst ad € 1.000.000 kon worden toegevoegd aan de algemene reserve van de onderneming en een bedrag
ad € 673.092 als dividend aan de aandeelhouders kon worden uitgekeerd. Het resultaat van de uitkeringstoets conform
bovenstaande bestemming is in de jaarrekening over 2013 verwerkt.
Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2013
De directie stelt met instemming van de Raad van Commissarissen aan de Algemene Vergadering voor het resultaat over
het boekjaar 2013 toe te voegen aan de algemene reserve. Dit voorstel is nog niet in de jaarrekening verwerkt.
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan de Algemene Vergadering van ARN B.V. te Beuningen
Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening
2013 van ARN B.V. te Beuningen gecontroleerd. Deze
jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013
en de winst-en-verliesrekening over 2013 met de toelichting,
waarin opgenomen een overzicht van de gehanteerde
grondslagen voor financiële verslaggeving en andere
toelichtingen.

accountant de interne beheersing in aanmerking die
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor
het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten
van controlewerkzaamheden die passend zijn in de
omstandigheden.
Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een
oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van
de interne beheersing van de vennootschap.

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor
het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het
resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het
opstellen van het directieverslag, beide in overeenstemming
met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk
Wetboek (BW). Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor
een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht
om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken
zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van
fraude of fouten.

Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid
van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving
en van de redelijkheid van de door het bestuur van de
vennootschap gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie
van het algehele beeld van de jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controleinformatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing
voor ons oordeel te bieden.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel
over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben
onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands
recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit
vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische
voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen
en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt
verkregen dat de jaarrekening geen afwijking van materieel
belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden
ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen
en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde
werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant
toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het
inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking
van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de

Oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld
van de grootte en samenstelling van het vermogen van ARN
B.V. per 31 december 2013 en van het resultaat over 2013 in
overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.
Verklaring betreffende overige bij of krachtens de
wet gestelde eisen
Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij
dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding
van het onderzoek of het directieverslag, voor zover wij
dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2
BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot
en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens
vermelden wij dat het directieverslag, voor zover wij dat
kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening
zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.
Arnhem, 28 mei 2014
Deloitte Accountants B.V.
Was getekend: J.C.M. Hendriks RA
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ASSURANCE-RAPPORT MET BEPERKTE MATE VAN ZEKERHEID VAN DE ONAFHANKELIJKE
ACCOUNTANT INZAKE DE 5 KERNCIJFERS EN DE GEMETEN EMISSIES NAAR LUCHT
IN HET JAARVERSLAG VAN ARN B.V.
Aan de Algemene Vergadering van ARN B.V. te Beuningen
Onze opdracht
Wij hebben de, op de pagina’s 9 en 10 én 46 en 47 van het
jaarverslag 2013, van ARN B.V. te Beuningen opgenomen
en de hieronder genoemde 5 kerncijfers en de gemeten
emissies naar lucht onderzocht met als doel een beperkte
mate van zekerheid te verstrekken dat deze kerncijfers geen
afwijkingen van materieel belang bevatten. Het betreft:
• Hoeveelheden afval (ton)
• Productiecijfers verbranding lijn 1 en lijn 2
• Energieproductie (incl. groengas)
• Opwerking ten behoeve van hergebruik
• Personeel (gemiddelde personeelssterkte, ziekteverzuim)
• Gemeten emissies naar lucht op verbrandingslijnen 1
en 2

verantwoordelijkheid een assurance-rapport inzake het
jaarverslag te verstrekken. Wij hebben ons onderzoek
verricht in overeenstemming met Nederlands recht,
waaronder Standaard 3410 N “Assurance-opdrachten inzake
maatschappelijke verslagen”. Dit vereist dat wij voldoen aan
de voor ons geldende ethische voorschriften.

Daarnaast hebben wij beoordeeld of het jaarverslag van ARN
B.V. is opgesteld in overeenstemming met de Sustainability
Reporting Guidelines (G3.1) van het Global Reporting
Initiative.

De in dit kader door ons uitgevoerde werkzaamheden
bestaan hoofdzakelijk uit de volgende procedures:
• het beoordelen van de processen voor
informatieverzameling en verwerking van de overige
informatie, waaronder de aggregatie van gegevens
tot informatie zoals opgenomen in het jaarverslag
• Het inwinnen van inlichtingen
• Het uitvoeren van cijferanalyses (cijferbeoordelingen
en verbandscontroles)
• Het beoordelen van het jaarverslag aan de hand
van interne/ en externe documenten, onder meer
door in detail vast te stellen dat het jaarverslag
overeenkomt met de informatie in de relevante
onderliggende documenten
• Het beoordelen of het jaarverslag 2013 door
ARN B.V. is opgesteld op basis van de gekozen
rapportagerichtlijnen van het Global Reporting
Initiative (G3.1), ‘toepassingsniveau C’

Onze conclusie
Op grond van ons onderzoek is ons niets gebleken op basis
waarvan wij zouden moeten concluderen dat de kerncijfers
en gemeten emissies naar lucht, zoals eerder genoemd en
opgenomen in het jaarverslag 2013 niet in alle van materieel
belang zijnde opzichten zijn opgesteld in overeenstemming
met de door ARN B.V. gehanteerde verslaggevingscriteria,
de Sustainability Reporting Guidelines (G3.1) van het Global
Reporting Initiative, ‘toepassingsniveau C’.
Vergelijkende cijfers
Wij hebben geen assurance werkzaamheden uitgevoerd
met betrekking tot de 5 kerncijfers en de gemeten emissies
naar lucht anders dan voor het jaar 2013 en 2012. Derhalve
verstrekken wij geen zekerheid over andere in het jaarverslag
opgenomen vergelijkende cijfers.
Onze werkzaamheden als basis voor onze conclusie
De opdracht is uitgevoerd door een multidisciplinair
team met expertise op het gebied van assurance en
maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het is onze

De aard en de omvang van onze werkzaamheden is
beperkter dan een opdracht tot het verkrijgen van een
redelijke mate van zekerheid en kunnen slechts resulteren
in een conclusie die een beperkte mate van zekerheid geeft
dat het jaarverslag geen afwijkingen van materieel belang
bevat. Deze mate van zekerheid is lager dan die welke aan
een controleverklaring kan worden ontleend.

In het jaarverslag is toekomstgerichte informatie opgenomen
in de vorm van doelstellingen, verwachtingen en ambities.
Inherent aan deze informatie is dat realisatie onzeker
is. Om die redenen wordt door ons ten aanzien van de
toekomstgerichte informatie geen zekerheid verstrekt.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen informatie
voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie.
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Welke richtlijnen heeft ARN B.V. toegepast?
Het bestuur van ARN B.V. is verantwoordelijk voor het
opmaken van het jaarverslag en de hierin opgenomen
informatie in overeenstemming met de Sustainability
Reporting Guidelines (G3.1), ‘toepassingsniveau C’ van het
Global Reporting Initiative. Deze verantwoordelijkheid
omvat onder meer het ontwerpen, invoeren en in stand
houden van een intern beheersingssysteem, relevant voor
het opmaken van het jaarverslag, zodanig dat deze geen
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of

fouten bevat, het kiezen en toepassen van aanvaardbare
verslaggevingscriteria voor maatschappelijke verslaggeving
en het maken van schattingen die onder de gegeven
omstandigheden redelijk zijn.
Arnhem, 28 mei 2014
Deloitte Accountants B.V.
Was getekend: J.C.M. Hendriks RA
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BIJLAGEN

GRI- TABEL - TOEPASSINGSNIVEAU C
Nr.

Omschrijving

Rapportage

1 Strategie en analyse
1.1
Een verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde
van de organisatie over de relevantie van duurzame
ontwikkeling voor de organisatie en haar strategie.

Volledig

1.2

Gedeeltelijk

Beschrijving van belangrijke gevolgen, risico’s en
mogelijkheden.

2 Organisatieprofiel
2.1
Naam van de organisatie.

Volledig

2.2

Voornaamste merken, producten en/of diensten.

Volledig

2.3

Operationele structuur van de
organisatie, met inbegrip van divisies,
werkmaatschappijen, dochterondernemingen en
samenwerkingsverbanden.
Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie.
Het aantal landen waar de organisatie actief is
en namen van landen met ofwel grootschalige
activiteiten, ofwel met specifieke relevantie voor de
duurzaamheids kwesties die in het verslag aan de
orde komen.
Eigendomsstructuur en de rechtsvorm.

Volledig

2.7

Afzetmarkten (geografische verdeling, sectoren die
worden bediend en soorten klanten/begunstigden).

Volledig

2.8

Omvang van de verslaggevende organisatie.

Volledig

2.9

Significante veranderingen tijdens de verslagperiode Volledig
m.b.t. omvang structuur of eigendom.
Onderscheidingen die tijdens de verslagperiode
Volledig
werden toegekend.

2.4
2.5

2.6

2.10

Volledig
Volledig

Volledig

Kruisverwijzing / directe
beantwoording
Inleiding (blz. 4) Intentieverklaring/
Van verwerken naar verwaarden (blz.
10) www. arnbv.nl/duurzaamheid/
wiezijnweenwaarstaanwevoor
Inleiding (blz. 4)
Strategie en beleid/Operationele
risico-analyse (blz. 17) www.
arnbv.nl/duurzaamheid/
risicoanalyseenstrategie
Inleiding (blz. 4)
Over dit verslag (blz. 6)
Inleiding (blz. 4)
Kerncijfers (blz. 9)
Algemene gang van zaken in 2013
(blz. 21)
Inleiding (blz. 4)
Over dit verslag/Participaties en
dochterondernemingen (blz. 6)
Organisatie (blz. 19)
Nieuwe Pieckelaan 1 Weurt
Alleen actief in Nederland

Organisatie (blz. 19) Jaarrekening 2013
(blz. 49 e.v.)
Inleiding (blz. 4),
Algemene gang van zaken in 2013
(blz. 21)
Organisatie (blz. 19)
People (blz. 39)
Geen wijzigingen
Verlenging ISO 14001-certificaat
Toekenning NTA8080-predikaat
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Nr.

Omschrijving

Rapportage

3 Verslagparameters
Verslagprofiel
3.1
Verslagperiode (bijvoorbeeld fiscaal jaar of
kalenderjaar) waarop de verstrekte informatie
betrekking heeft.

Volledig

3.2

Datum van het meest recente verslag (indien van
toepassing).

Volledig

3.3
3.4

Verslaggevingscyclus (jaarlijks, tweejaarlijks, etc).
Contactpunt voor vragen over het verslag of de
inhoud ervan.

Volledig
Volledig

Reikwijdte en afbakening van het verslag
3.5
Proces voor het bepalen van de inhoud van het
verslag.
3.6
Afbakening van het verslag.
3.7
3.8

3.9

Volledig
Volledig

Vermeld eventuele specifieke beperkingen voor de
reikwijdte of afbakening van het verslag.
Basis voor verslaggeving over samenwerkingsverbanden, dochteronder-nemingen
in gedeeltelijk eigendom, gehuurde faciliteiten,
uitbestede activiteiten of andere entiteiten
die de vergelijkbaarheid tussen verschillende
verslagperioden of verslaggevende organisaties
aanzienlijk beïnvloeden.

Volledig

De technieken en berekeningsgrond-slagen voor
gegevensmetingen, waaronder de voor schattingen
gebruikte aannames en de technieken die zijn
toegepast op de samenstelling van de indicatoren
en overige informatie in het verslag.

Gedeeltelijk

Volledig

Kruisverwijzing / directe
beantwoording

Inleiding (blz. 4)
Over dit verslag (blz. 6)
Algemene gang van zaken in 2013
(blz. 21)
Dit is het tweede jaarverslag naar
de maatstaven van GRI. Financieel
jaarverslag 2013 en Milieujaarverslag
2013 zijn te raadplegen op
www. arnbv.nl of op te vragen via
info@ arnbv.nl
Jaarlijks (kalenderjaar)
ARN B.V. t.a.v. H. Arends Postbus 7006,
6503 GM Nijmegen
E-mail: info@arnbv.nl Tel: 024-3717171
Inleiding (blz. 4)
Over dit verslag (blz. 6)
Inleiding (blz. 4)
Over dit verslag (blz. 6)
Er zijn geen beperkingen.
ARN B.V. heeft een volle dochter
(ARN Consulting B.V.) die in 2013 een
slapend bestaan heeft geleid.
ARN B.V. is aandeelhouder (25%) in
GRAN B.V.
Over die ondernemingen wordt in dit
verslag niet gerapporteerd.
Inleiding (blz. 4)
Algemene gang van zaken in 2013
(blz. 21)
Planet (blz. 43) www.arnbv.nl/
duurzaamheid/ milieujaarverslag
De berekeningsgrondslagen voor
gegevensmetingen zijn vastgelegd in
het Activiteitenbesluit milieubeheer;
de Nederlandse emissierichtlijn en de
European Pollutant Release Transfer
Register (E-PRTR).
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3.10

Uitleg over de gevolgen van eventuele
herformuleringen van eerder verstrekte informatie
(bijvoorbeeld fusies of overnames, verandering
van referentiejaar of verslaggevingsperiode en
veranderingen met betrekking tot de aard van de
activiteiten of de meetmethoden).
3.11
Significante veranderingen ten opzichte van
vorige verslagperiodes ten aanzien van reikwijdte,
afbakening of meet-methoden die voor het verslag
zijn toegepast.
GRI-inhoudsopgave
3.12
Tabel waarin staat waar in het verslag de
standaardonderdelen van de informatievoorziening
te vinden zijn.
Assurance
3.13
Beleid en huidige praktijk t.a.v. het betrekken van
externe assurance van het verslag.

4 Bestuur, verplichtingen en betrokkenheid
Bestuursstructuur
4.1
De bestuursstructuur van de organisatie, met
inbegrip van commissies die vallen onder het
hoogste bestuurslichaam en verantwoordelijk zijn
voor specifieke taken, zoals het bepalen van de
strategie of het overzicht over de organisatie.
4.2
Geef aan of de voorzitter van het hoogste
bestuurslichaam eveneens een leidinggevende
functie heeft.
4.3
Voor organisaties met een enkelvoudige
bestuursstructuur: vermeld het aantal onafhankelijke
en/of niet-leidinggevende leden van het hoogste
bestuurslichaam.
4.4
Mechanismen die aandeelhouders en medewerkers
de gelegenheid geven om aanbevelingen te doen
aan of medezeggenschap uit te oefenen op het
hoogste bestuurslichaam.
4.5

4.6

Volledig

Kruisverwijzing / directe
beantwoording
Herformulering heeft plaatsgevonden
met betrekking tot enkele
ziekteverzuimcijfers. Deze
herformulering is terug te voeren op
de keuze voor het hanteren van een
andere berekenmethodiek.
Conform 2012.

Volledig

Deze tabel.

Volledig

Assurance-rapport Deloitte
Accountants B.V.
Zie ook: Over dit verslag/
Duurzaamheids(jaar)verslag (blz. 6)

Volledig

Organisatie (blz. 19).

Volledig

Organisatie (blz. 19).

Volledig

ARN B.V. kent louter leidinggevende
bestuursleden.

Volledig

Voor (individuele) aandeelhouders;
Ondernemingsraad en individuele
medewerkers is de Algemeen
directeur van ARN B.V. de primaire
aanspreekpersoon.
Het bestuur kent geen bonusregeling.
Zie ook: Organisatie/Management
(blz. 19).

Rapportage
Volledig

Een koppeling tussen vergoedingen voor
Volledig
leden van het hoogste bestuurslichaam,
topmanagers en leidinggevenden (met inbegrip
van vertrekregelingen) en de prestaties van
de organisatie (met inbegrip van sociale en
milieugerelateerde prestaties).
Processen waarmee het hoogste bestuurslichaam
Volledig
waarborgt dat strijdige belangen worden vermeden.

Organisatie (blz. 19)
Corporate Governance code is
van toepassing, www.arnbv.nl/
duurzaamheid/ organisatievorm
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4.7

Omschrijving

Proces voor het bepalen van de kwalificaties
en expertise van de leden van het hoogste
bestuurslichaam voor het sturen van de strategie
van de organisatie aangaande economische,
milieugerelateerde en sociale onderwerpen.
4.8
Intern ontwikkelde missie- of beginselverklaringen,
gedragscodes en uitgangspunten die van belang
zijn voor de economische, milieugerelateerde en
sociale prestaties, met vermelding van de mate van
invoering ervan. Geef uitleg over de mate waarin
deze:
• worden toegepast binnen de organisatie als
geheel in verschillende regio’s en afdelingen/
eenheden;
• verband houden met internationaal
overeengekomen standaarden.
Verplichtingen i.v.m. externe initiatieven
4.9
Procedures van het hoogste bestuurslichaam
voor het overzien van de inventarisatie en het
beheer door de organisatie van economische,
milieugerelateerde en sociale prestaties, met
inbegrip van relevante risico’s en mogelijkheden
en naleving van of conformiteit met internationaal
overeengekomen standaarden, gedragscodes en
principes.
4.10
Processen voor het evalueren van de eigen
prestaties van het hoogste bestuurslichaam.
4.11
Toepassing van het voorzorgsprincipe.

Rapportage
Gedeeltelijk

Gedeeltelijk

Gedeeltelijk

Strategie en beleid (blz. 17). Algemene
gang van zaken in 2013 (blz. 21).

Gedeeltelijk

Organisatie (blz. 19).

Gedeeltelijk

Van verwerken naar verwaarden (blz.
10),
Strategie en beleid (blz. 17).
ARN B.V. onderschrijft (en neemt deel
aan de uitvoering van) de Green
deal ‘Duurzaam Storten’ en is ISO
14001-gecertificeerd.
Verwezen wordt naar Participatie in
bedrijven- en brancheverenigingen
(blz. 33)

4.12

Extern ontwikkelde economische, milieugerelateerde Volledig
en sociale handvesten, principes of andere
initiatieven die de organisatie onderschrijft.

4.13

Lidmaatschap van verenigingen (zoals
Volledig
brancheverenigingen) en/of nationale/ internationale
belangenorganisaties waarvan de organisatie:
• functies heeft in bestuurslichamen;
• bijdraagt aan projecten of lid is van commissies;
• substantiële financiële bijdragen levert naast vaste
lidmaatschapsgelden;
• lidmaatschap als strategisch beschouwd.
Bovenstaande heeft hoofdzakelijk betrekking op
lidmaatschappen op organisatieniveau.
Lijst van groepen belanghebbenden die de
Gedeeltelijk
organisatie heeft betrokken.

4.14

Kruisverwijzing / directe
beantwoording
Verslag RvC
De RvC kent een evaluatiecommissie
en een(her)benoemingscommissie
www.arnbv.nl/duurzaamheid/
organisatievorm
Van verwerken naar verwaarden (blz.
10)
Strategie en beleid (blz. 17).

Verwezen wordt naar Over dit verslag/
Stakeholders en materialiteitsmatrix
(blz. 6)
www.arnbv.nl/duurzaamheid/
stakeholders
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Omschrijving

Rapportage

4.15

Basis voor inventarisatie en selectie van
belanghebbenden die moeten worden betrokken.

Gedeeltelijk

4.16

Benadering van het betrekken van
belanghebbenden, waaronder de frequentie ervan
per type en groep belanghebbenden. Dit punt
heeft betrekking op de verschillende mogelijke
vormen van dialoog met belanghebbenden:
enquêtes, overleg met focusgroepen, publieksfora,
adviescommissies uit het bedrijfsleven, schriftelijke
berichtgeving, overleg tussen management en
vakbonden, etc. De organisatie moet aangeven of
betrokkenheid specifiek is gezocht als onderdeel van
het opstellen van het verslag.
5 Managementbenadering en prestatie-indicatoren
Economische aspecten
Economische prestaties
EC1
Directe economische waarden die zijn gegenereerd
en gedistribueerd, waaronder inkomsten,
operationele kosten, personeelsvergoedingen,
donaties en overige maatschappelijke investeringen,
ingehouden winst en be-talingen aan
kapitaalverstrekkers en overheden.
EC2
Financiële implicaties en andere risico’s en
mogelijkheden voor de activiteiten van de
organisatie als gevolg van klimaatverandering.
EC 3
Dekking van de verplichtingen in verband met het
vastgestelde uitkeringenplan van de organisatie.
EC4
Significante financiële steun van een overheid.

Gedeeltelijk

Volledig

www.arnbv.nl/duurzaamheid/KPI
_EC1

Volledig

Milieujaarverslag www.arnbv.nl/
duurzaamheid/KPI_EC2

Volledig

Jaarrekening 2013 (blz. 49 e.v.) www.
arnbv.nl/duurzaamheid/KPI_EC3
Jaarrekening 2013 (blz. 49 e.v.) www.
arnbv.nl/duurzaamheid/KPI_EC4

Volledig

Milieu-aspecten
Energie
EN1
Totale hoeveelheid gebruikte materialen naar
gewicht of volume.
EN3
Direct energieverbruik door primaire energiebron.

Volledig

EN4

Gedeeltelijk

Indirect energieverbruik door primaire energiebron.

Luchtemissies, afvalwater en afvalstoffen
EN16
Totale directe en indirecte emissie van
broeikasgassen naar gewicht.

Kruisverwijzing / directe
beantwoording
Verwezen wordt naar Over dit verslag/
Stakeholders en materialiteitsmatrix
(blz. 6)
www.arnbv.nl/duurzaamheid/
stakeholders
Verwezen wordt naar Over dit verslag/
Stakeholders en materialiteitsmaterix
(blz. 6)
www.arnbv.nl/duurzaamheid/
stakeholders

Gedeeltelijk

Gedeeltelijk

Milieujaarverslag, sub-paragraaf 3.8.1
www.arnbv.nl/duurzaamheid/KPI_EN1
Milieujaarverslag, sub-paragraaf 3.1.3
www.arnbv.nl/duurzaamheid/KPI_
EN3
Milieujaarverslag, sub-paragraaf 3.8.2
www.arnbv.nl/duurzaamheid/ KPI_
EN4
Milieujaarverslag, sub-sub-paragraaf
3.1.2.1 www.arnbv.nl/duurzaamheid/
PKPI_EN16
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Omschrijving

Rapportage

EN17

Andere relevante indirecte emissie van
broeikasgassen naar gewicht.

Gedeeltelijk

EN18

Initiatieven ter verlaging van de emissie van
broeikasgassen en gerealiseerde verlagingen.

Volledig

EN19

Emissie van ozonafbrekende stoffen naar gewicht.

Volledig

EN20

NO, SO en andere significante luchtemissies naar
type en gewicht.

Volledig

EN21

Totale waterafvoer naar kwaliteit en bestemming.

Volledig

EN22

Totale hoeveelheid per afvaltype en
verwerkingsmethode.
Totaal aantal en volume van significante lozingen.

Volledig

EN23

Volledig

Sociale aspecten
Arbeidsomstandigheden en indicatoren voor volwaardig werk
Werkgelegenheid
LA1
Totaal personeelsbestand naar type werk,
Volledig
arbeidsovereenkomst en regio.
Gezondheid en veiligheid
LA7
Letsel-, beroepsziekte-, uitvaldagen- en
Gedeeltelijk
verzuimcijfers en het aantal werkgerelateerde
sterfgevallen per regio en per sekse.
Mensenrechten
HR1
Percentage van en totaal aantal aanmerkelijke
Gedeeltelijk
investeringsovereenkomsten waarin clausules over
mensenrechten zijn opgenomen of waarvan de
naleving van de mensenrechten is getoetst.
Maatschappij
SO5

Standpunten betreffende publiek beleid en
deelname aan de ontwikkeling ervan, evenals
lobbyen.
Productverantwoordelijkheid
Gezondheid en veiligheid van consumenten
PR4
Gevallen van niet-naleving van regelgeving.

Kruisverwijzing / directe
beantwoording
Milieujaarverslag, sub-sub-paragraaf
3.1.2.2 www.arnbv.nl/duurzaamheid/
KPI_EN17
Milieujaarverslag, sub-paragrafen
3.1.2.1, 3.1.2.2, 3.1.3.1, 3.8.2.2 en 4.1 en
sub-paragraaf 3.1.4 www.arnbv.nl/
duurzaamheid/KPI_ EN18
Milieujaarverslag, sub-sub-paragraaf
3.1.1 www.arnbv.nl/duurzaamheid/
KPI_ EN19
Milieujaarverslag, paragraaf 3.2
www. arnbv.nl/duurzaamheid/
KPI_EN20
Milieujaarverslag, sub-paragraaf 3.3.2,
paragraaf 3.4 en tabel 10 www.arnbv.
nl/duurzaamheid/KPI_ EN21
Milieujaarverslag, paragraaf 3.5 www.
arnbv.nl/duurzaamheid/KPI_EN22
Milieujaarverslag, sub-paragraaf
3.3.2 en paragraaf 3.6 www.arnbv.nl/
duurzaamheid/KPI_EN23

www.arnbv.nl/duurzaamheid/KPI LA1

www.arnbv.nl/duurzaamheid/KPI LA7

www.arnbv.nl/duurzaamheid/KPI HR1

Gedeeltelijk

www.arnbv.nl/duurzaamheid/KPI SO5

Gedeeltelijk

www.arnbv.nl/duurzaamheid/KPI PR4
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LIJST MET AFKORTINGEN EN
VERKLARINGEN
Afkorting
AOT
Arbo
AWVN
AVA
AVI
BGI
BRBS
BVOR
CAO
Cd
CO
CO2
Compliance
Ctotaal
D10
Dar
Emissie
E-PRTR
FPC
FOBO
Fte
Gevaarlijk afval
GFT-afval
GMVA
GRAN B.V.
GRI Global
Reporting
Initiative
GSI
HCl
HF
Hg
HR-gasketels

Volledige omschrijving
Algemeen Operationele Techniek.
Arbeidsomstandigheden.
Algemene Werkgevers Vereniging Nederland.
Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
Afvalverwerkingsinstallatie.
Biogasinstallatie; het geheel van voorzieningen voor vergisten en composteren.
Branchevereniging Recycling Breken en Sorteren.
Branche Vereniging Organische Reststoffen.
Collectieve arbeidsovereenkomst.
Cadmium.
Koolstofmonoxide (onvolledig verbrande gassen).
Koolstofdioxide (broeikasgas).
‘Naleven’. In dit verband: het voldoen aan gestelde (vergunnings)voorschriften.
Som van koolstofhoudende verbindingen.
Disposal, verwijderen; een kwalificatie uit de Kaderrichtlijn Afvalstoffen.
Regionale Dienst afval en reiniging.
Uitstoot/lozing van bij vergunning geregelde bestanddelen.
European Pollutant Release and Transfer Register.
Factory Production Control; een kwaliteitsnorm voor secundaire bouwstoffen.
Fouten, Ongevallen en Bijna-Ongevallen.
Fulltime-equivalent.
Afval dat gevaarlijk is voor mens, dier of milieu. De Europese lijst afvalstoffen (Eural) geeft per stof
aan of al dan niet sprake is van gevaarlijk afval.
Groente-, fruit- en tuinafval.
Gemeinschafts Müll Verbrennungs Anlage Niederrhein Oberhausen.
Groenrecycling Regio Arnhem Nijmegen B.V.
Een internationale organisatie die richtlijnen voor duurzaamheidsverslaggeving opstelt. In een
duurzaamheidsverslag communiceert een organisatie publiekelijk over haar economische, milieuen sociale prestaties.
Gecontroleerde Stortplaats en Infrastructuur.
Waterstofchloride; zoutzuur.
Waterstoffluoride.
Kwik.
Centrale verwarmingsunit met een hoog energetisch rendement.
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Afkorting
Keten

LAP
ISO 14001
Kader Richtlijn
Afvalstoffen
KPI
MT
MVO
MWh
NEC
NH3
NOx
NTA
NVRD
PCDD/PCDF
R1-status
RCTN
RDF
RI&E
Risico
ROC
RvC
RWZI
SAO
SDE
SOx
SWOT-analyse
TEQ
TJ
Tl
VCA
Verwaarden

Volledige omschrijving
Opeenvolgende schakels in het afvalbeheer.
Integraal ketenbeheer: principe waarbij door het verbeteren van processen en samenwerking
met leveranciers en afnemers een betere functionaliteit van het deelnemende bedrijf in de keten
ontstaat.
Ketenbenadering: een benadering waarbij, alle fasen van de materiaalketen (grondstofwinning,
productie, gebruik, afvalfase en eventueel recycling.) beschouwend, gezocht wordt naar de meeste
‘milieuwinst’. Milieuwinst in de ene fase mag niet leiden tot een hogere milieubelasting in een
andere fase of in een andere keten.
Landelijk Afvalbeheer Plan; het belangrijkste beleidsplan op afvalgebied.
Internationale norm voor milieuzorgsystemen.
Belangrijkste Europees wettelijk kader voor de afvalsector.
Kritische prestatie indicator.
Management team.
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
Megawattuur is een eenheid voor energie; veelal gebruikt voor de aanduiding van een hoeveelheid
elektrische stroom.
Nijmeegs Energie Convenant.
Ammoniak.
Stikstofoxiden.
Nederlandse Technische Afspraak.
(Koninklijke) Vereniging voor afval- en reinigingsmanagement.
Dioxines en furanen.
Hoofdgebruik als brandstof of een andere wijze van energie-opwekking: nuttige toepassing; een
kwalificatie uit de Kaderrichtlijn Afvalstoffen.
Regionaal Centrum voor Technologie Nijmegen e.o.
Refuse Derived Fuel; brandstof uit afval.
Risico- inventarisatie & evaluatie.
Het product van de omvang van de schade (welke gevolgen) en de frequentie van optreden (hoe
vaak komt het ongeval voor).
Regionaal Opleidingscentrum.
Raad van Commissarissen.
Rioolwaterzuiveringsinstallatie.
Standaard Arbeids Overeenkomst; unieke, alleen voor ARN-medewerkers geldende universele
arbeidsvoorwaarden.
Subsidieregeling ’Stimulering Duurzame Energie’.
Zwaveloxiden.
Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats (Sterkten, Zwakten, Kansen en Bedreigingen).
De SWOT-analyse is belangrijk in de strategievorming van een bedrijf.
Toxische equivalentie.
Terajoules; maat voor energie.
Thallium.
Veiligheids Checklist Aannemers; norm voor veiligheid.
Materiaal zodanig behandelen dat het een economisch hogere waarde krijgt.
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Afkorting
VNO/NCW
Waardecreatie
ZLTO

Volledige omschrijving
Vereniging Nederlandse ondernemers / Nederlandse Christelijke Werkgevers.
Zie: verwaarden.
Vereniging voor ondernemers in de groene ruimte.
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Colofon
Creatie & Redactie:
CommunicatieProducties Chevalier
Brielle
Grafische vormgeving en drukwerk:
DHD Drukkerij
Groesbeek
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ARN B.V.
Nieuwe Pieckelaan 1, Weurt
Postbus 7006, 6503 GM Nijmegen
Telefoon (024) 371 71 71
www.arnbv.nl
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MVO Award 2012

