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Bericht van de Raad van Commissarissen aan de
Algemene Vergadering
Jaarrekening
Hierbij bieden wij u aan het jaarverslag van NV Fryslân Miljeu over 2017 en het
jaarverslag 2017 van de regio-BV waaraan uw letteraandelen verbonden zijn.
Onze Raad heeft de jaarrekeningen 2017 in de vergadering van 23 mei 2018
besproken.
Overeenkomstig het voorstel van het bestuur stellen wij u voor deze jaarrekening van
NV Fryslân Miljeu vast te stellen c.q. goedkeuring te verlenen aan het voorgenomen
besluit tot vaststelling van de jaarrekening 2017 van de betreffende regio-BV,
alsmede décharge te verlenen aan de directie voor het gevoerde bestuur en aan de
commissarissen voor het door hen uitgeoefende toezicht in 2017.
Toezicht
De Raad van Commissarissen is in het verslagjaar vijf keer in vergadering bijeen
geweest.
Jaarlijks terugkerend onderwerp van bespreking zijn de stukken die in het kader van
de planning- en controlcyclus door het bestuur aan onze Raad worden voorgelegd. Na
bespreking daarvan met het bestuur hebben wij het jaarplan 2017 en de
managementrapportages over respectievelijk de eerste vier maanden en de eerste
acht maanden van 2017 vastgesteld.
In de meivergadering zijn de jaarrekeningen van NV Fryslân Miljeu en haar
dochterbedrijven over 2016 behandeld. Hierbij was de accountant aanwezig om een
toelichting te geven op de bevindingen van de controlewerkzaamheden en op het
terzake door Deloitte Accountants uitgebrachte accountantsverslag.
Op basis van deze bespreking en het accountantsverslag hebben wij, overeenkomstig
het voorstel van het bestuur, de jaarstukken met een positief advies aan de
Algemene Vergadering aangeboden. Uw vergadering heeft de betreffende stukken
vervolgens vastgesteld c.q. de vereiste goedkeuring verleend.
Gedurende het verslagjaar hebben wij regelmatig met het bestuur van gedachten
gewisseld over de voor Fryslân Miljeu relevante (bedrijfs)ontwikkelingen als het gaat
om de publieke samenwerking op inzamel- en reinigingsgebied. Samen met de aan
Fryslân Miljeu verbonden gemeenten wordt volop ingezet op het realiseren van de
landelijke VANG-doelstellingen (Van Afval Naar Grondstof), in het bijzonder het
streven naar 75% scheiding van het huishoudelijk afval en maximaal 100 kilogram
huishoudelijk restafval per inwoner per jaar in 2020.
Omrin staat met haar gemeenten voor de uitdaging om bij te dragen aan de
totstandkoming van een circulaire economie waarin afval door zoveel mogelijk
hergebruik waarde krijgt en houdt. Naast het belang van deze
duurzaamheidsdoelstelling blijft het zaak om de kosten die hiermee zijn gemoeid, zo
laag mogelijk te houden.
De door het bestuur met onze Raad besproken resultaten van het eind 2016 en begin
2017 gehouden klanttevredenheidsonderzoek in de Friese gemeenten - met een
gemiddeld eindcijfer dat van een 7,6 naar een 7,8 is gestegen – bevestigen de
waardering voor deze publieke samenwerking en de kwaliteit van onze
dienstverlening. Deze ontwikkeling stemt ons als Raad zeer tevreden en biedt tevens
kansen voor het aangaan van samenwerking met andere gemeenten.
Het jaarlijkse informeel overleg tussen leden van de OR en onze Raad, waarin van
gedachten wordt gewisseld over de gang van zaken op medewerkersniveau, kon om
agendatechnische redenen niet doorgaan.
Naar aanleiding van de eerder gemaakte afspraak met de Ondernemingsraad (OR) om
in samenspraak met onze Raad met enige regelmaat ook inhoudelijk met elkaar van
gedachten te wisselen, is in november 2017 een minisymposium georganiseerd. In
deze bijeenkomst, waaraan is deelgenomen door de OR, de bedrijfsdirecteuren, onze
Raad en de Raad van Commissarissen van Afvalsturing Friesland, is aan de hand van
inleidingen van enkele deskundige sprekers gesproken over de inzameling van
kunststof verpakkingsafval en het daaropvolgende sorterings- en recyclingsproces.
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Aansluitend is een bezoek aan het kunststofrecyclingsbedrijf Morssinkhof gebracht.
Gelet op de reacties van de deelnemers was dit een geslaagde invulling van
voornoemde afspraak. Door alle betrokken partijen is de wens uitgesproken om vaker
soortgelijke bijeenkomsten te organiseren.
Samenstelling
Overeenkomstig het van toepassing zijnde rooster van aftreden eindigde per 1 juli
2017 de eerste benoemingstermijn van vier jaar van de heer Piersma als lid van onze
Raad.
Op grond van de daartoe strekkende voordracht van de houders van aandelen serie A
(op dat moment de gemeenten het Bildt, Ferwerderadiel, Franekeradeel, Harlingen,
Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel, Vlieland en
Terschelling) heeft de Algemene Vergadering in de aandeelhoudersvergadering van
30 juni 2017 besloten tot herbenoeming van de heer Piersma voor een aansluitende
periode van vier jaar.
De combinatie met zijn benoeming op voordracht van de letteraandeelhouder D (de
gemeente Súdwest-Fryslân) eindigde per 1 juli 2017 als gevolg van het uittreden van
de gemeente Súdwest-Fryslân uit NV Fryslân Miljeu en de voorgenomen ontbinding
van BV Fryslân Miljeu Zuidwest.
Op grond van de voordracht van de houders van aandelen serie B (de gemeenten
Achtkarspelen, Ameland en Schiermonnikoog) werd in de aandeelhoudersvergadering
van 30 juni 2017 besloten tot benoeming van de heer Stoelwinder tot lid van onze
Raad per 1 juli 2017.
Daarmee werd de vacature in onze Raad ingevuld die per dezelfde datum ontstond
door het vertrek van de heer Sikkema als gevolg van het aflopen van zijn maximum
benoemingstermijn.
Wij zijn de heer Sikkema zeer erkentelijk voor zijn betrokkenheid als toezichthouder
bij Fryslân Miljeu en voor zijn inzet in onze Raad gedurende een periode van meer
dan acht jaar.
Ten slotte
Afsluitend spreken wij graag onze dank en waardering uit voor alle inspanningen die
de directie en de medewerkers van Fryslân Miljeu gedurende het afgelopen jaar
hebben geleverd bij het uitvoeren van de dienstverlening en ondersteuning aan
‘onze’ gemeenten en andere klanten.
Namens de Raad van Commissarissen,
G. Krol, president-commissaris
Leeuwarden, 23 mei 2018
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Samenstelling van de Raad van Commissarissen
in 2017
G. Krol

president-commissaris, lid sinds 1 juni 2010,
herbenoemd per 1 juni 2014

Th.R. Piersma

commissaris namens de gezamenlijke houders van
aandelen serie A, lid sinds 1 juli 2013, herbenoemd
per 1 juli 2017

H. Sikkema

commissaris namens de gezamenlijke houders van
aandelen serie B, lid sinds 1 januari 2009,
herbenoemd per 1 januari 2013,
afgetreden per 1 juli 2017

P. Stoelwinder

commissaris namens de gezamenlijke houders van
aandelen serie B, lid sinds 1 juli 2017

J.H. Veenhouwer

commissaris namens de gezamenlijke houders van
aandelen serie C, lid sinds 1 juli 2016

mw. M.H.M. van der Werff

commissaris namens de gezamenlijke houders van
aandelen serie E, lid sinds 1 juli 2016
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Bestuursverslag
Inleiding
Samen met de aandeelhoudende gemeenten zet Fryslân Miljeu onverminderd in op
het realiseren van een zo hoog mogelijk niveau van scheiding van afvalstoffen en
hergebruik van daaruit verkregen grondstoffen en het sluiten van kringlopen waarvan
deze afval- en grondstoffen deel uit (kunnen) maken.
Hoe dit in 2017 invulling heeft gekregen binnen de kaders van de dienstverlening die
met de betrokken gemeenten is overeengekomen, wordt hierna uiteengezet.
Hoofdlijnen financiële ontwikkelingen
Het nettoconcernresultaat van Fryslân Miljeu over 2017 komt uit op een bedrag van
€ 1.167.000. Daarmee is sprake van een stijging van het resultaat ten opzichte van
2016 met € 51.000.
Deze stijging is met name het gevolg van enkele incidentele voordelen. De publieke
inzamel- en reinigingsactiviteiten en de commerciële activiteiten laten een stabiele
ontwikkeling zien.
In 2016 en de jaren daarvoor is de Stichting Omrin Estafette volledig geconsolideerd
binnen Fryslân Miljeu. Vanaf april 2017 valt Stichting Omrin Estafette door een
statutenwijziging buiten de consolidatie. Dit heeft een effect op de gepresenteerde
netto-omzet over 2017. De zichtbare toename ten opzichte van 2016 is € 0,1 miljoen.
Wanneer het effect van de wijziging in de consolidatie buiten beschouwing zou
worden gelaten, is de omzet met bijna 2,1 miljoen toegenomen.
De omzetgroei vloeit vooral voort uit de omzetstijging bij de commerciële
activiteiten als gevolg van stijgende grondstofprijzen, een toename van de omzet van
de reinigingstaken en de indexatie van de tarieven. Het grootste gedeelte van de
omzet wordt verkregen uit de dienstverlening van Fryslân Miljeu aan de gemeenten.
De solvabiliteit van Fryslân Miljeu is in 2017 gestegen tot 31,8% (in 2016: 30,5%). Deze
stijging vloeit met name voort uit het behaalde resultaat over het afgelopen jaar.
Het werkkapitaal is op balansdatum berekend op € 4,6 miljoen negatief (in 2016:
€ 4,1 miljoen negatief). De current en quick ratio is op balansdatum berekend op 0,5
(in 2016: 0,5).
In 2018 verwachten we dat de omzet en de solvabiliteit verder zullen stijgen.
De voor 2018 geplande investeringen zullen voornamelijk reguliere
vervangingsinvesteringen zijn.
Op basis van periodiek opgestelde liquiditeitsbegrotingen wordt beoordeeld wat de
liquiditeitsbehoefte van NV Fryslân Miljeu is en wordt aan de hand daarvan eventueel
financiering aangetrokken. De investeringen in 2017 zijn voor het grootste gedeelte
gefinancierd middels financial lease. NV Fryslân Miljeu voert een beleid om haar
renterisico’s die voortkomen uit de afgesloten leningen te beperken. De hierbij
gebruikte financiële instrumenten zijn er op gericht om de gevolgen van
renteschommelingen beperkt te houden.
Een belangrijk risico voor de vennootschap zijn de overeenkomsten met de
gemeenten. De omzet en het resultaat uit deze dienstverlening zijn van significante
omvang. Het beëindigen van de overeenkomsten door een groot aantal gemeenten
kan een behoorlijke impact op de vennootschap hebben. Belangrijk is daarom dat in
deze overeenkomsten een opzegtermijn van vier jaar is opgenomen, waardoor de
vennootschap de tijd krijgt om de nodige maatregelen te nemen.
Een ander risico is de stijgende gemiddelde leeftijd van het personeel. Met het ouder
worden van het personeel neemt de kans op gezondheidsrisico’s en een dalende
inzetbaarheid toe.
De vennootschap geeft specifieke aandacht aan deze ontwikkeling door het
onderwerp structureel te belichten en het personeel de nodige faciliteiten te bieden
om de fitheid te behouden c.q. te verbeteren.
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Met het beëindigen van de afvalinzameling door BV Fryslân Miljeu Zuidwest in de
gemeente Súdwest-Fryslân zijn de taken van deze vennootschap komen te vervallen.
In verband daarmee is met instemming van de Algemene Vergadering in de
aandeelhoudersvergadering van 30 juni 2017 besloten om het volledige vermogen van
BV Fryslân Miljeu Zuidwest uit te keren aan NV Fryslân Miljeu als enig aandeelhouder
van de vennootschap en tot ontbinding van BV Fryslân Miljeu Zuidwest over te gaan.
Deze vennootschap is per 21 december 2017 uitgeschreven uit het handelsregister.
In de hiervoor genoemde aandeelhoudersvergadering is ook besloten tot vermindering
van het geplaatste kapitaal door intrekking van alle letteraandelen-D in het kapitaal
van NV Fryslân Miljeu, hetgeen in 2018 wordt geëffectueerd met inachtneming van de
daarvoor geldende wettelijke regels.
Beleidsontwikkelingen
Het Europees Parlement stemde in het voorjaar van 2017 in met afvaldoelstellingen
met een hoger streefdoel dan het in 2015 gepubliceerde EU-pakket voor de circulaire
economie. Tijdens de daaropvolgende onderhandelingen tussen de lidstaten, het
Europees Parlement en de Europese Commissie bleek echter dat een aantal lidstaten
aankoerste op een lager ambitieniveau.
In december 2017 is tussen de betrokken partijen een principeakkoord bereikt over
afvalgerelateerde richtlijnen in het circulaire economie-pakket. Belangrijke
doelstellingen hierin zijn 55% recycling van het huishoudelijk afval in 2025, oplopend
naar 60% in 2030 en 65% in 2035. Van het verpakkingsmateriaal moet in 2025 65%
worden gerecycled en in 2030 70%.
In Nederland ligt het ambitieniveau hoger. In het Rijksbrede programma Circulaire
Economie met de titel ‘Nederland circulair in 2050’, dat in 2016 door de toenmalig
staatssecretaris van Infrastructuur & Milieu aan de Tweede Kamer was aangeboden,
wordt de noodzaak van een versnelde transitie naar een circulaire economie
benadrukt. Daaraan is een aantal kwalitatieve en kwantitatieve doelen verbonden,
waarvan de voor gemeenten en Omrin meest in het oog springende zijn:
- het in 2022 halveren van de hoeveelheid Nederlands afval dat de economie
‘verlaat’ via afvalverbrandingsinstallaties en/of stortplaatsen ten opzichte van
2012;
- het vergroten van de bewustwording bij huishoudens en bedrijven van hun
afvalproductie en wat met het afval gebeurt in de keten;
- het stimuleren van producenten om duurzamere en bij voorkeur circulaire
producten te maken en producten die gemakkelijker te repareren en te recyclen
zijn;
- het verhogen van het aandeel afvalscheiding van huishoudelijk afval van 52% in
2014 naar minimaal 75% in 2020 (via bron- en nascheiding);
- het stimuleren van preventie van huishoudelijk afval, zodanig dat de productie is
afgenomen van 500 kilogram huishoudelijk afval in 2014 naar maximaal 400
kilogram per inwoner per jaar in 2020;
- het verlagen van de hoeveelheid huishoudelijk restafval van 240 kilogram per
inwoner per jaar in 2014 naar maximaal 100 kilogram per inwoner per jaar in 2020
en maximaal 30 kilogram per inwoner per jaar in 2025.
De verdere invulling en omzetting van deze doelen in acties wordt zichtbaar in het
programma ‘Van Afval Naar Grondstof’ (VANG) en het uitvoeringsprogramma VANGHuishoudelijk Afval (VANG-HHA).
In laatstgenoemd programma - ontwikkeld om gemeenten te helpen bij het realiseren
van een circulaire economie – zijn preventie, afvalscheiding en grondstofketens
belangrijke speerpunten.
In het regeerakkoord van kabinet Rutte-III van oktober 2017 is vastgelegd dat de
afspraken uit het Programma Circulaire Economie en het Grondstoffenakkoord – dat
na de officiële aftrap in januari 2017 inmiddels door meer dan 350 marktpartijen,
overheden, financiers en kennisinstituten is ondertekend – worden uitgevoerd om de
transitie naar een circulaire economie te versnellen.
Onderdeel van het Grondstoffenakkoord is het opstellen van transitieagenda’s voor
de sectoren biomassa en voedsel, kunststoffen, maakindustrie, bouw en
consumptiegoederen. Hiermee is na de ondertekening van het akkoord begonnen.
Deze agenda’s – met onder andere afspraken over ontwikkelrichtingen voor 2021,
2025 en 2030 - zijn op 15 januari 2018 gepresenteerd.
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Voor Omrin zijn vooral de transitieagenda’s voor kunststoffen en voor
consumptiegoederen van belang. Het transitieproces naar een circulaire
kunststoffeneconomie omvat vier ontwikkelrichtingen: preventie/meer met minder
en het voorkomen van lekkage, meer vraag en aanbod van hernieuwbare
kunststoffen, betere kwaliteit met meer milieurendement en tenslotte strategische
(keten)samenwerking.
De beoogde 44% afname van kunststof materiaal dat in 2030 wordt verbrand, moet
worden gerealiseerd door ondermeer betere nascheiding van kunststoffen uit
restafval en meer gescheiden inzameling op milieustraten.
Belangrijk principe in de transitieagenda consumptiegoederen is de omslag van
sturing op kwantiteit naar sturing op kwaliteit. Door bij de inzameling en verwerking
van afval op kwaliteit te sturen kunnen hoogwaardige secundaire grondstoffen
worden gemaakt die geschikt zijn voor de productie van nieuwe
consumentengoederen. Icoonproject in dit kader is het opzetten van een testcentrum
voor de innovatie van gerecyclede kunststoffen, met Omrin als een van de betrokken
partijen.
De staatssecretaris van Infrastructuur & Waterstaat heeft op 28 november 2017 het
nieuwe Landelijk afvalbeheerplan (LAP3) vastgesteld. LAP3 geldt voor de periode
2017 tot en met 2023, met een doorkijk tot 2029, en heeft als ondertitel ‘Slimmer
omgaan met grondstoffen’.
Het LAP is een van de instrumenten om de ambities en resultaten van het programma
Circulaire Economie beleidsmatig vast te leggen en naar de praktijk te vertalen. In
het plan komt de relatie tussen het stimuleren van de circulaire economie en het
afvalbeleid in verschillende onderdelen aan de orde. Het LAP is daarnaast een
invulling van een aantal verplichtingen op grond van de Wet milieubeheer en de
kaderrichtlijn afvalstoffen.
LAP3 introduceert een onderscheid in verschillende vormen van recycling, waardoor
de afvalhiërarchie zoals die nu in het LAP is opgenomen er als volgt uit ziet:
a. preventie;
b. voorbereiding voor hergebruik;
c1. recycling van het oorspronkelijke functionele materiaal in een gelijke of
vergelijkbare toepassing;
c2. recycling van het oorspronkelijke functionele materiaal in een niet gelijke of
vergelijkbare toepassing;
c3. chemische recycling;
d. andere nuttige toepassing, waaronder energieterugwinning;
e1. verbranden als vorm van verwijdering;
e2. storten of lozen.
Daarnaast wordt het begrip voorkeursrecycling gehanteerd, met als doel om
hoogwaardige recycling te stimuleren.
In LAP3 worden bron- en nascheiding beide toegestaan bij de inzameling van
huishoudelijk afval. Daarbij geldt als voorwaarde dat bronscheiding en nascheiding
beide moeten leiden tot nuttig toepasbare producten of materialen. Alleen als
bronscheiding leidt tot terugwinning van het oorspronkelijke functionele materiaal,
moet een afweging worden gemaakt tussen bronscheiding en nascheiding (als
alternatief of als aanvulling op bronscheiding) aan de hand van aangegeven criteria.
Omrin had eerder op het ontwerp-LAP3 een zienswijze ingediend waarin aandacht
was gevraagd voor tegenstrijdige formuleringen over de gelijkwaardige positionering
van nascheiding naast bronscheiding bij het bereiken van maximaal hergebruik. Op
onderdelen heeft dit tot tekstuele aanpassingen geleid.
LAP3 is op 28 december 2017 in werking getreden.
Regionale initiatieven op circulair gebied
De mede op initiatief van Omrin in 2016 opgerichte Vereniging Circulair Friesland
heeft in het afgelopen jaar tal van activiteiten opgepakt en uitgevoerd. Deze
vereniging vormt een samenwerkingsverband tussen bedrijven, gemeenten, de
provincie Fryslân, kennisinstellingen, maatschappelijke en andere organisaties die
zich actief willen inzetten om een circulaire economie te realiseren.
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In dit verenigingsverband worden zeven prioritaire thema’s onderscheiden (landbouw,
plastic, organische reststromen, bouw, voeding & zilte teelt, water en mobiliteit).
Daarvoor worden onder aansturing van de vereniging per thema via ondermeer
platformbijeenkomsten en ronde tafelsessies transitieagenda’s opgesteld met de
visieontwikkeling, het benoemen van concrete initiatieven en de bijdrage daarvan
aan de circulariteit.
In oktober 2017 is op het ECOmunitypark in Oosterwolde het drukbezochte Congres
Circulaire Economie gehouden, georganiseerd door de Vereniging Circulair Friesland
en de provincies Drenthe, Groningen en Fryslân. In dit congres stond de NoordNederlandse aanpak om een circulaire economie te realiseren centraal en werden
deelnemers, naast het bijwonen van presentaties, via locatiebezoeken in de drie
provincies (waaronder Ecopark De Wierde) geïnformeerd over concrete voorbeelden
van ontwikkeling en toepassing van circulaire initiatieven.
In de landelijke Week van de Circulaire Economie (in januari 2017) is het eerste
biobakje uitgereikt dat is gemaakt van 100% gerecycled kunststof van huishoudens uit
de gemeenten die hun afval aan ons leveren. Dit bakje is bedoeld als
keukenafvalemmer op het aanrecht zodat een betere scheiding van het gft-afval kan
worden gerealiseerd en is een mooi voorbeeld van het sluiten van kringlopen. De
productie en distributie van dit gerecyclede biobakje is het resultaat van
samenwerking tussen gemeenten, de industrie en Omrin.
Met de officiële uitreiking van het eerste biobakje in de gemeente Leeuwarden vond
de aftrap plaats van een project dat inmiddels heeft geresulteerd in het uitzetten
van circa 105.000 biobakjes.
Tijdens een algemeen overleg van de vaste commissie voor Infrastructuur & Milieu in
februari 2017 ontvingen de toenmalig staatssecretaris van I&M en de commissieleden
uit handen van de op dat moment in functie zijnde rapporteur Circulaire Economie
eenzelfde biobakje.
Op uitnodiging van de vaste commissie voor I&M van de Tweede Kamer heeft de
algemeen directeur namens Omrin op 14 juni 2017 deelgenomen aan een
rondetafelgesprek met de commissieleden en enkele andere organisaties over de
financiële aspecten van de circulaire economie.
Aanleiding voor dit gesprek waren de aanbevelingen van de rapporteur Circulaire
Economie, mede gebaseerd op gesprekken met bedrijven en banken.
Daaruit kwam naar voren kwam dat de circulaire economie om geheel andere
bedrijfsmodellen, balansen en kasstromen en een andere beoordeling van waarde
zoals van reststromen en restproducten vraagt.
Namens Omrin is gepleit voor het realiseren van een circulaire proeftuin in Friesland
met minder regels en meer kennis, als vertrekpunt voor een snellere omslag naar een
circulaire economie. De rijksoverheid kan daarin het verschil maken, bijvoorbeeld
door overheden een ondergrens voor circulaire inkoop op te leggen, door fiscale
stimuleringsmaatregelen voor het gebruik van uit afval nagescheiden grondstoffen,
door aanpassing van (belemmerende) regelgeving en door het ontwikkelen van de
vereiste kennisinfrastructuur met bijbehorende middelen.
Omrin heeft zich in het afgelopen jaar als een van de circulaire partners verbonden
aan Innofest om daarmee betrokken te zijn bij innovatieve ontwikkelingen binnen het
thema ‘afval = waarde’. Innofest stimuleert innovaties die bijdragen aan schonere en
duurzamere festivals, bijvoorbeeld op het gebied van afval en energie. Festivals
vormen als minimaatschappijen een geschikte testomgeving en hebben een groot
bereik. Deelnemende festivals zijn onder andere Eurosonic Noorderslag (Groningen),
Oerol (Terschelling), Welcome to the Village (Leeuwarden) en Into the Great Wide
Open (Vlieland).
Een ander voorbeeld van circulair partnerschap is de samenwerking die Omrin is
aangegaan met Culturele Hoofdstad Leeuwarden-Fryslân 2018.
Een mooie tussentijdse waardering van alle initiatieven en inspanningen op circulair
gebied in Friesland was de uitreiking van de Circular Economy Award op 1 november
2017.
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In het kader van de verkiezing van de beste Nederlandse initiatieven op het gebied
van de circulaire economie is Friesland winnaar geworden in de categorie ‘beste
circulaire regio’. Volgens de jury onderscheidt de aanpak in Friesland zich met name
door meerwaardecreatie, de geïntegreerde aanpak en grote betrokkenheid van
ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen, terwijl ook de burgers worden
bereikt.
Publieke samenwerking
Sinds de start van Fryslân Miljeu in 1999 ligt de focus van ons bedrijf op het zo
efficiënt en effectief mogelijk uitvoeren van de inzameling van huishoudelijk afval en
taken die betrekking hebben op het beheer van de openbare ruimte. Dit gebeurt in
opdracht van en in nauwe samenwerking met de (na gemeentelijke herindeling)
veertien gemeenten die hebben gekozen voor deze publieke samenwerking.
De beleidsmatige kaders en randvoorwaarden waarbinnen deze taken worden
uitgevoerd zijn in de afgelopen bijna twintig jaar behoorlijk veranderd en worden
inmiddels sterk bepaald door het breed omarmde streven naar een circulaire
economie.
Omrin draagt daar binnen haar mogelijkheden en tegen zo laag mogelijke kosten aan
bij, door samen met de aan haar verbonden gemeenten maximaal in te zetten op het
realiseren van de VANG-doelstellingen, in het bijzonder het streven naar 75%
scheiding van het huishoudelijk afval en maximaal 100 kilogram huishoudelijk
restafval per inwoner per jaar in 2020. Dit volgens het uitgangspunt: ‘bronscheiding
waar het moet, nascheiding waar het kan’.
Zo wordt in samenwerking tussen de gemeenten en Omrin door middel van
bronscheiding (van gft, oud papier, glas en textiel), afvalscheiding op milieustraten,
nascheiding (van onder andere kunststoffen), vergisting (van organische stromen),
gasopwerking (van biogas) en productie van energie uit brandbaar restafval
substantiële invulling gegeven aan het waardevol maken van afvalstoffen en het
sluiten van kringlopen.
Een van de projecten waarmee een belangrijke bijdrage kan worden geleverd aan het
realiseren van de VANG-doelstellingen is de sortibak-campagne. Met deze in 2016
gestarte campagne moeten burgers duidelijker ervaren dat de grijze ‘restafvalbak’
een container is waarin alle huishoudelijk afval thuishoort dat via nascheiding wordt
uitgesorteerd in herbruikbare grondstoffen (plastic, metalen en drankenkartons), met
een zo klein mogelijke resthoeveelheid aan niet-herbruikbaar afval. Daarnaast wordt
de groene container nadrukkelijker onder de aandacht gebracht als biobak waarin
alle groente-, fruit- en tuinafval en organisch keukenafval thuishoort, dit in
combinatie met het stimuleren van het gebruik van de eerdergenoemde biobakje. Dit
moet bijdragen aan de gewenste gedragsverandering met het oog op het terugdringen
van de hoeveelheid restafval en het beoogde scheidingsniveau.
In de eerste fase van de sortibak-campagne lag de nadruk op de naamsverandering en
duidelijke scheidingsregels, in de tweede fase die in 2017 van start is gegaan ging het
vooral om het gemak van het scheiden van afval. Waar de campagne in eerste
instantie een provinciale benadering kende, is het accent in de tweede fase verlegd
naar een meer regionale en gemeentelijke insteek.
Het besluit van een aantal Friese gemeenten om met ingang van 2018 te kiezen voor
gemeente-grensoverschrijdende samenwerking tussen milieustraten laat eveneens
zien hoe een gezamenlijke aanpak kan bijdragen aan de VANG-doelstellingen.
Door burgers de mogelijkheid te bieden hun grof huishoudelijk afval af te voeren naar
de door hen gewenste milieustraat in plaats van gebonden te zijn aan de milieustraat
in de eigen gemeente, wordt het gemak en de toegankelijkheid vergroot waardoor de
afvalscheiding op een hoger niveau kan worden gebracht.
Op dit moment bestaat het samenwerkingsgebied voor de milieustraten (na de
gemeentelijke herindeling per 1 januari 2018) uit de gemeenten Harlingen,
Waadhoeke, Leeuwarden, Heerenveen, Opsterland en Ooststellingwerf.
Ook in faciliterende zin helpen we de gemeenten bij het realiseren van de VANGdoelen. Het gaat dan onder andere om communicatie, voorlichtingsactiviteiten,
beleidsadvisering en –ondersteuning, monitoring en rapportages. Het verder
ontwikkelen van deze dienstverlening ‘op maat’ en van de daarvoor benodigde
expertise is hierbij een belangrijk uitgangspunt.
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In de periode eind 2016/begin 2017 is een klanttevredenheidsonderzoek in de Friese
gemeenten gehouden. In dit onderzoek zijn op ambtelijk niveau vragen gesteld over
de kwaliteit van de dienstverlening van Omrin en over beleidsmatige zaken en
kosten. Daarnaast zijn aan de hand van open vragen de sterke punten en
ontwikkelpunten van Omrin inzichtelijk gemaakt.
Ten opzichte van het vorige onderzoek (dat in 2013/2014 is gehouden) is het
eindgemiddelde rapportcijfer van de gemeenten voor Omrin gestegen van een 7,6
naar een 7,8.
Omrin wordt met name als goed beoordeeld op het gebied van beleidsadvisering en
–ondersteuning, expertise, het optimaal gebruik maken van schaalgrootte en het
samenwerken met gemeenten.
Op proactiviteit is een 8 gescoord (dit was een 7,3) en de gemeenten beoordelen
Omrin op klantvriendelijkheid en deskundigheid met een 7,8 (dit was een 7,3).
Onze uitdaging is om met het oog op de in onze strategische koers 2017-2020 hierover
opgenomen doelstelling – “klanten zijn tevreden over de dienstverlening van Omrin
en beoordelen dat met een 8” – de dienstverlening op een nog hoger niveau te
brengen. Dat zal met name gebeuren aan de hand van de ontwikkelpunten die uit het
klanttevredenheidsonderzoek naar voren komen, zoals de behoefte aan meer inzage
op bepaalde onderdelen en het soms als onvoldoende gebruiksvriendelijk ervaren
digitale klantinformatiesysteem OARS dat door Omrin voor de gemeenten is
ontwikkeld.
Door gemeentelijke herindeling daalt het aantal Friese gemeenten dat aandelen in
NV Fryslân Miljeu houdt en wijzigen de aandelenverhoudingen.
De gemeenten het Bildt, Franekeradeel en Menameradiel zijn per 1 januari 2018
samen met een gedeelte van de gemeente Littenseradiel samengevoegd tot de
nieuwe gemeente Waadhoeke.
De gemeente Leeuwarderadeel en een ander gedeelte van Littenseradiel zijn per
dezelfde datum toegevoegd aan de gemeente Leeuwarden.
Het resterende gedeelte van Littenseradiel is toegevoegd aan de gemeente SúdwestFryslân.
In navolging van het eerdere besluit van Súdwest-Fryslân tot beëindiging van de
samenwerking met Fryslân Miljeu en uittreding als aandeelhouder, voert SúdwestFryslân de afvalinzameling in dit gedeelte van de opgeheven gemeente Littenseradiel
met ingang van 1 januari 2018 ook zelf uit. Fryslân Miljeu is hiervoor met een
schadeloosstelling door Súdwest-Fryslân gecompenseerd en
NV Fryslân Miljeu heeft het aan Súdwest-Fryslân toekomende gedeelte van de
letteraandelen-A van Littenseradiel in ons bedrijf van de gemeente overgenomen.
De gemeente Appingedam heeft besloten om als aandeelhouder tot NV Fryslân Miljeu
toe te treden en de afvalinzameling door ons dochterbedrijf Groningen Milieu te laten
uitvoeren. Onder het voorbehoud van instemming van de aandeelhouders gaat deze
samenwerking per 1 juli 2018 van start.
In de hiervoor genoemde herindelingsgemeenten zijn in het najaar van 2017
gemeenteraadsverkiezingen gehouden. In de meeste andere gemeenten vonden deze
verkiezingen op 21 maart 2018 plaats.
De verkiezingen hebben de nodige veranderingen in de bestuurlijke
vertegenwoordiging van de aandeelhoudende gemeenten tot gevolg. Wij zullen de
nieuwe vertegenwoordigers de gelegenheid bieden om door middel van rondleidingen
op onze bedrijfslocaties en introductie-/themabijeenkomsten geïnformeerd te
worden over de activiteiten van Omrin en de verwevenheid tussen de gemeenten en
Omrin op afvalgebied. De nieuwe gemeenteraden zullen wij daar ook bij betrekken.
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Dienstverlening
Leidend in de bedrijfsvoering van Omrin is het realiseren van de strategische
doelstellingen zoals die voor de periode 2017-2020 zijn vastgesteld:
a. Omrin gaat voor tevreden klanten;
b. het Omrin inzamel- en verwerkingsconcept behoort qua kosten tot de laagste in
Nederland in 2020;
c. Omrin gaat voor vollast van haar installaties;
d. Omrin zet in op het maximaal terugwinnen van grondstoffen;
e. Omrin is een belangrijke producent van duurzame energie;
f. Omrin heeft vakkundig en betrokken personeel om de organisatiedoelen te
realiseren;
g. Omrin is een betrouwbaar, integer, transparant, sociaal, veilig en ondernemend
bedrijf en wil zo gezien worden.
Deze doelstellingen zijn op het niveau van de bedrijvengroepen uitgewerkt in
operationele doelen.
Kernactiviteit van Fryslân Miljeu is de inzameling van het huishoudelijk afval in de
gemeenten die daarvoor als aandeelhouders een dienstverleningsovereenkomst met
ons bedrijf hebben gesloten.
Afhankelijk van de keuzes die gemeenten in het kader van hun afvalstoffen- en
duurzaamheidsbeleid maken, worden in nauw overleg met de betrokken gemeenten
aanpassingen in de inzamelsystematiek, de inzamelstructuur en/of de
inzamelmiddelen doorgevoerd. Deze aanpassingen variëren van ingrijpend tot
wijzigingen met een beperkte impact.
In de gemeente Achtkarspelen is gedurende de eerste maanden van 2017 een
grootschalige omwisselactie uitgevoerd, waarbij onder alle huisaansluitingen een
nieuwe sortibak voor het huishoudelijk restafval is uitgezet. De bijna 12.000
sortibakken zijn voor circa 30% samengesteld uit gerecycled kunststof. De oude grijze
containers voor restafval worden na de omzetting ingezet voor de inzameling van oud
papier.
De gemeente Heerenveen heeft besloten om met ingang van 2018 de
inzamelfrequentie van groen-groen-grijs naar alternerend inzamelen (groen-grijs) om
te zetten. Tevens hebben Heerenveen en Ooststellingwerf, na evaluatie en in
gezamenlijk overleg met Omrin, ervoor gekozen om de afrekening van de
diftarinzameling in hun gemeenten met ingang van 2019 voor de sortibak te wijzigen
van volume/frequentie in gewicht/frequentie. Voor de inzamelwagens betekent dit
dat zij moeten worden uitgerust met een weegvoorziening waarmee het gewicht van
het in de sortibak aangeboden afval wordt geregistreerd. In de loop van 2018 wordt
met het testen begonnen.
Vanwege de samenvoeging van de gemeenten Het Bildt, Franekeradeel,
Menameradiel en een gedeelte van de gemeente Littenseradiel tot de nieuwe
gemeente Waadhoeke per 1 januari 2018, is in het afgelopen jaar veel aandacht
uitgegaan naar een zo geruisloos mogelijke overgang van inzamel- en reinigingstaken
in de vorengenoemde individuele gemeenten naar clustering in de fusiegemeente,
waaronder de aanpassing en optimalisering van inzamelroutes. Terugkijkend kan
worden vastgesteld dat dit proces naar volle tevredenheid van de hierbij betrokken
partijen is verlopen.
In de gemeente Leeuwarden is medio 2017 de afvalproef in de wijk Westeinde
officieel afgesloten. Centraal in deze proef, die in het voorjaar van 2016 van start
was gegaan, stond wijkgerichte intensieve communicatie over afvalinzameling en –
scheiding waarbij is geëxperimenteerd met verschillende communicatiemiddelen. In
de proefperiode is de hoeveelheid restafval, omgerekend per inwoner per jaar, met
33 kilo gedaald naar 174 kilo. Daarmee werd de doelstelling (een vermindering van 61
kilo) niet gehaald, maar de proef leverde wel nuttige informatie en inzichten op die
door de gemeente Leeuwarden zullen worden gebruikt bij verdere keuzes over de
afvalinzameling.
Regulier onderdeel van het dienstverleningspakket van Fryslân Miljeu is het plaatsen
en beheren van ondergrondse inzamelvoorzieningen en het verzorgen van het
containermanagement. Hieronder vallen taken als het in opdracht van gemeenten
registreren en beheren van de inzamel-containers van burgers, klachtenbehandeling
en –registratie, planning van inzamelroutes, etc.
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De digitale mogelijkheden die ons hierbij ter beschikking staan en die deels in eigen
beheer verder worden ontwikkeld, leiden tot steeds meer efficiëntie en een steeds
hogere kwaliteit in de bedrijfsvoering en de dienstverlening aan de gemeenten.
Een mooi voorbeeld daarvan is het groeiende gebruik van de Omrin Afvalapp,
waarmee burgers meldingen voor grof huishoudelijk afval kunnen doen, de locatie
van verzamelcontainers voor glas, papier en textiel kunnen vinden en inzameldata
voor hun containers kunnen inzien.
Vergelijkbare ontwikkelingen doen zich voor met het vernieuwen van boordcomputers
op inzamelvoertuigen, geautomatiseerde dynamische planning van het ledigen van
ondergrondse inzamelvoorzieningen (gericht op een optimale vullingsgraad zonder
afvaloverloop), routeoptimalisatie en het uitrusten van inzamelvoertuigen met weegen registratiesystemen.
In het afgelopen jaar is in elf gemeenten uitvoering gegeven aan onkruidbestrijding
met behulp van heet water en door middel van borstelen. Daarvoor is mede
geïnvesteerd in enkele nieuwe borstel- en veegmachines. Ook bij deze
werkzaamheden wordt waar mogelijk ingezet op digitale toepassingsmogelijkheden,
zoals bij routeplanning, monitoring en het schouwen van locaties met behulp van
tablets.
Een onderdeel van onze dienstverlening dat pas opvalt als de weersomstandigheden
daar aanleiding voor geven, is de gladheidbestrijding. Voor Fryslân Miljeu omvat dit
een regie- en adviesrol (voor de gemeente Waadhoeke) en de daadwerkelijke
uitvoering van zoutstrooien en sneeuwvegen in de gemeenten Harlingen en
Leeuwarden. Hiervoor worden zowel eigen medewerkers als onderaannemers ingezet,
onder aansturing van onze speciaal daarvoor opgeleide coördinatoren.
Deze dienstverlening wordt gekenmerkt door een innovatieve aanpak, waarbij in
aanvulling op de bestrijding van gladheid op fietspaden in Leeuwarden door middel
van het sproeien met pekelwater, voor de wegen combistrooiers worden ingezet. Met
deze strooiers wordt met behulp van pekelwater preventief gestrooid en wordt
zoutstrooien toegepast als het al glad is. Voor deze gecombineerde aanpak in
Leeuwarden beschikken wij inmiddels over 22 eenheden, die voor het tanken van
pekelwater gebruik maken van automatische vulling via een ringleidingsysteem op
onze bedrijfslocatie in Leeuwarden, naast de inzet van opslagtanks bij
onderaannemers.
Met behulp van software en vooraf in kaart gebrachte routes kan het strooien
optimaal worden afgestemd op de lokale situatie, zonder dat onnodig veel
pekelwater en zout wordt gebruikt.
In samenwerking met MeteoGroup Wageningen wordt een pilot uitgevoerd waarbij
gebruik wordt gemaakt van netwerkverwachtingen. Hierbij worden alle belangrijke
variabelen voor de gladheidbestrijding (zoals temperatuur van het wegdek, de
ondergrond en luchttemperatuur) zodanig gevolgd en in beeld gebracht, dat daarop
tijdig kan worden geanticipeerd en optimale strooiroutes met daarop afgestemde
dosering kunnen worden vastgesteld.
De inzameling van bedrijfsafval bij private bedrijven wordt uitgevoerd door BV
Fryslân Miljeu Bedrijfsservice, een van de dochterbedrijven van NV Fryslân Miljeu.
Deze commerciële activiteit heeft overeenkomstig een van de strategische
uitgangspunten van Omrin tot doel om onze publieke taken te ondersteunen c.q. te
versterken.
De eerder ingezette opgaande lijn qua omzet en bedrijfsresultaat kon in 2017 worden
doorgezet als gevolg van een groeiend aantal klanten en een toegenomen
hoeveelheid ingezameld bedrijfsafval.
Kwaliteit, arbo, veiligheid en milieu (KAVM)
Omrin heeft een gecertificeerd en geïntegreerd managementsysteem voor de normen
ISO 9001 (kwaliteit), ISO 14001 (milieu) en arbeidsomstandigheden en veiligheid
(OHSAS 18001).
Met dit systeem worden risico’s op de betreffende onderdelen geïdentificeerd en
waar mogelijk voorkomen en worden niet te voorkomen risico’s beheerst. Omrin is
sinds 1 maart 2007 voor deze drie normen gecertificeerd.
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De begin 2017 door certificeringsbureau KIWA uitgevoerde externe audit bevestigde
opnieuw dat het KAVM-managementsysteem van Omrin effectief functioneert. Er zijn
geen kritische tekortkomingen en er is één verbeterpunt (gehoorbescherming bij
sorteerwerkzaamheden) vastgesteld. Dit verbeterpunt heeft geresulteerd in de
maatregel van verplichte gehoorbescherming bij de betreffende activiteit. Bij deze
audit werd het managementsysteem voor de laatste keer getoetst op basis van de
‘oude’ normering.
Met het van kracht worden van de nieuwe normen voor ISO 9001 en ISO 14001 wordt
deze normering met ingang van 2018 maatgevend voor de certificering bij Omrin.
Belangrijke wijzigingen ten opzichte van de oude normen zijn: het invoeren van de
contextanalyse (in welke context functioneert de organisatie, inzicht in behoeften en
verwachtingen van stakeholders en derden), meer nadruk op leiderschap en
commitment van de directie bij het kwaliteitmanagementsysteem en introductie van
het ‘risicogebaseerd denken’.
De in 2016 gestarte voorbereidingen voor deze veelomvattende aanpassing van ons
KAVM-managementsysteem aan de nieuwe normering hebben in het afgelopen jaar
een vervolg gekregen, Daarbij is vooral aandacht besteed aan het voorbereiden van
de proceseigenaren op de wijzigingen en het aanpassen van de structuur en
processen van het systeem.
Veilig werken blijft bij Omrin onverminderd centraal staan in de uitvoering van
werkzaamheden door eigen medewerkers en ingehuurd personeel. Dit krijgt
ondermeer invulling via monitoring op basis van het ongevallenregistratiesysteem,
het nemen en bewaken van verbetermaatregelen als geconstateerde (bijna-)
ongevallen daar aanleiding toe geven, het bevorderen van een proactieve instelling
van medewerkers in het signaleren en melden van gevaarlijke werksituaties en het
regelmatig uitvoeren van inspectie- en observatierondes op onze bedrijfslocaties.
Met het eerder in gang gezette traject om de veiligheidscultuur bij Omrin op het
hoogste niveau van de veiligheidscultuurladder te brengen wordt merkbaar
vooruitgang geboekt, maar we hebben nog niet het gewenste resultaat bereikt. Het
nastreven van veiligheid in elke werksituatie moet voor iedereen die bij Omrin
werkzaam is een vanzelfsprekendheid worden: ‘we doen het veilig of we doen het
niet’. Dit vraagt in het bijzonder om duidelijk voorbeeldgedrag, verinnerlijking van
veilig werken, verdere aanscherping van het toezicht op veilig werken en het waar
nodig corrigeren van onveilig handelen bij Omrin.
In het voorjaar van 2018 wordt een veiligheidscultuurmeting uitgevoerd om te kunnen
beoordelen op welk veiligheidsniveau Omrin zich bevindt en wat nog gedaan moet
worden om het beoogde niveau te bereiken.
Duurzame inzetbaarheid
Ook in 2017 is veel aandacht uitgegaan naar de duurzame inzetbaarheid van onze
medewerkers.
Omrin als werkgever enerzijds en haar werknemers anderzijds hebben hierin een
gezamenlijk belang - mede gelet op de krapper wordende arbeidsmarkt, de zorg voor
een zo laag mogelijk ziekteverzuim, verdergaande digitalisering van werkzaamheden
en het langer moeten doorwerken - en dragen een gezamenlijke
verantwoordelijkheid om hier tijdig op te anticiperen en actie te ondernemen.
Het inzetbaarheidbeleid van Omrin krijgt invulling aan de hand van de thema’s
gezondheid en vitaliteit, cultuur en leiderschap, flexibiliteit en mobiliteit.
Er zijn diverse acties in gang gezet om de vitaliteit van onze medewerkers te
bevorderen, waarbij ook gebruik wordt gemaakt van ervaringen in voorgaande jaren.
Door het verbeteren van de leefstijl kan niet-werkgerelateerd ziekteverzuim, waar
Omrin relatief veel mee te maken heeft, worden teruggedrongen. Meer vitaliteit
betekent ook het stimuleren van werkplezier, het voorkomen van werkstress en meer
bewegen, aspecten waar Omrin binnen haar mogelijkheden graag aan bijdraagt.
Vitaliteit is bovendien een structureel onderwerp van bespreking in de jaarlijkse
functionerings- en beoordelingscyclus geworden.
Naast aandacht voor vitaliteit en gezondheid wordt door middel van het voeren van
inzetbaarheidsgesprekken, verzuimbegeleiding door leidinggevenden en het proactief
inzetten van de bedrijfsarts en de arbeidsdeskundige geprobeerd het ziekteverzuim
zo laag mogelijk te houden en medewerkers snel en op passende wijze te reintegreren.
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Dat dit pakket aan maatregelen niet direct tot een lager verzuim leidt, wordt
bevestigd door de hoogte van het ziekteverzuim bij Fryslân Miljeu over het afgelopen
jaar. Dit is licht gestegen tot 5,8% (in 2016: 5,5%). De oorzaak hiervan is met name
gelegen in een aantal gevallen van verzuim van langdurige aard die veelal nietwerkgerelateerd zijn. Dit laat onverlet dat wij er van overtuigd zijn dat de hiervoor
geschetste integrale aanpak zal leiden tot de gewenste daling van het ziekteverzuim.
Opleiding - zowel vakinhoudelijk als wat het ontwikkelen en versterken van
vaardigheden betreft – is eveneens een belangrijk onderdeel van het
inzetbaarheidsbeleid omdat het bijdraagt aan de ontwikkeling en vergroting van
competenties, zorgt voor de vereiste deskundigheid en mobiliteit kan bevorderen.
Een goed voorbeeld daarvan is de deelname van medewerkers van Omrin aan de
opleiding voor de gecertificeerde beroepskwalificatie AMBOR (Afval- en Milieubeheer
en Beheer Openbare Ruimte) op MBO2-niveau. Nadat in 2017 zestien medewerkers
voor deze opleiding zijn geslaagd, zullen naar verwachting in het voorjaar van 2018
elf medewerkers hun diploma voor deze opleiding in ontvangst kunnen nemen.
Verder worden medewerkers onder andere getraind in het omgaan met agressie,
wordt deelgenomen aan opleidingen op het gebied van arbeidsomstandigheden en
veiligheid en worden voor leidinggevenden cursussen op het gebied van
leiderschapsontwikkeling gehouden.
Over het afgelopen jaar was sprake van een stijging van het aantal vastgestelde
schendingen van de binnen Omrin geldende integriteitsregels. Deze schendingen
hadden enerzijds betrekking op handelingen van eigen en ingehuurde medewerkers
en anderzijds op bedreigingen en agressief gedrag van burgers ten opzichte van onze
medewerkers. Bij vermoedens van integriteitschending vindt zorgvuldig onderzoek
plaats; na vaststelling van de feiten worden indien nodig daarop afgestemde
maatregelen getroffen, uitgaande van het principe dat geen enkele schending wordt
geaccepteerd.
Wij streven ernaar om in de uitvoering van het integriteitsbeleid van Omrin een
bedrijfscultuur te realiseren waarin het voor elke medewerker vanzelfsprekend is,
net als op het gebied van veiligheid, dat integer wordt gewerkt.
Naar aanleiding van het groeiend aantal gevallen van agressie waarmee onze
medewerkers in contacten met burgers te maken krijgen is een protocol
‘grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer’ vastgesteld. Hierin is beschreven hoe
in welke gevallen van grensoverschrijdend gedrag wordt gehandeld.
Het totaal aantal binnen Fryslân Miljeu werkzame personeelsleden is in het
verslagjaar gestegen ten opzichte van 2016. Afgezien van een beperkte formatieuitbreiding vloeit de stijging met name voort uit een groter aantal medewerkers dat
op basis van een tijdelijk dienstverband (via Fryslân Miljeu Diensten) wordt ingezet in
plaats van inhuur via uitzendbureaus. Dit vergemakkelijkt het aantrekken van
gekwalificeerd personeel op een krapper wordende arbeidsmarkt.
Verwacht wordt dat zich in 2018 geen bijzondere ontwikkelingen in de
personeelsformatie zullen voordoen en dat de personeelsbezetting stabiel zal blijven.
Omrin biedt niet alleen werkgelegenheid aan beroepsgekwalificeerde medewerkers,
maar ook aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Wij zien het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om waar mogelijk en in
samenwerking met de betrokken gemeenten mensen uit deze veelomvattende en
divers samengestelde groep in te zetten. Concreet doen die mogelijkheden zich
bijvoorbeeld voor bij sorteercentra voor textiel en bij kringloopbedrijf Estafette met
de recycleboulevard in Leeuwarden en kringloopwinkels elders in Friesland. Omrin
biedt werkplekken voor vrijwilligers en taakgestraften, voorziet in leerwerkplekken
en stelt binnen de diverse geledingen van het bedrijf stageplaatsen beschikbaar voor
studenten met een MBO- of HBO-opleiding.
Ondernemingsraad
In het afgelopen jaar zijn zes overlegvergaderingen tussen de Ondernemingsraad (OR)
en de algemeen directeur als bestuurder van Afvalsturing Friesland gehouden, met in
januari de aftrap met de jaarlijkse overlegvergadering. Hierin is de algemene gang
van zaken van de onderneming besproken aan de hand van de jaarplannen en een
toelichting op de arbeidsorganisatie.
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Onderwerpen die in de overlegvergaderingen aan de orde zijn geweest (informatief of
als advies- of instemmingsaanvraag) waren onder andere de bedrijfsnoodplannen voor
de milieustraten, de jaarrapportages over integriteit en privacy, het alcohol/drugs/
medicijnbeleid van Omrin, het protocol ‘grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer’
en de nieuwe privacyregelgeving.
De voor oktober 2017 geplande OR-verkiezingen hoefden niet te worden
georganiseerd omdat het aantal kandidaten dat zich verkiesbaar had gesteld
overeenkwam met het aantal beschikbare OR-zetels. In november is de OR in haar
nieuwe samenstelling van start gegaan.
Met de OR is afgesproken om naast het regelmatig gehouden informeel overleg tussen
de OR en de Raad van Commissarissen, met enige regelmaat een meer inhoudelijk
gerichte gezamenlijke bijeenkomst te organiseren. Dat heeft in 2017 invulling
gekregen door middel van het door Omrin georganiseerde minisymposium over
kunststoffen en aansluitend een werkbezoek aan het kunststof-recyclingsbedrijf
Morssinkhof, waaraan de OR-leden, de leden van de RvC’s van Fryslân Miljeu en
Afvalsturing Friesland en de bedrijfsdirecteuren hebben deelgenomen.
Ten slotte
Met de inzet van alle in Omrin-verband relevante geledingen – medewerkers,
commissarissen en (vertegenwoordigers van de) aandeelhouders – hebben we Omrin
in 2017 goed op de kaart weten te zetten. Dat is geen doel op zich, maar bevestigt de
inmiddels onderscheidende positie die we in Nederland hebben ingenomen als het
gaat om het realiseren van een circulaire economie waarin afval niet waardeloos
maar waardevol is.
Wij gaan graag de uitdaging aan om deze positie samen met alle hierbij betrokken
partijen verder uit te bouwen en op die manier een zo duurzaam mogelijke
samenleving te ontwikkelen.
Afvalsturing Friesland NV, bestuurder
namens deze

ir. J.W.G. Vernooij, algemeen directeur
Leeuwarden, 23 mei 2018
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Juridische structuur Fryslân Miljeu

NV Fryslân Miljeu

BV Fryslân Miljeu
Noordwest
(overheidstaken 100%)

BV Fryslân Miljeu
Noordoost
(overheidstaken 100%)

BV Fryslân Miljeu
Zuidoost
(overheidstaken 100%)

BV Groningen
Milieu
(overheidstaken 100%)

BV Fryslân Miljeu
Bedrijfsservice
(commerciele taken 100%)

BV Fryslân Miljeu
Diensten
(leer-/werkbedrijf 100%)
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Jaarrekening
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Geconsolideerde balans voor winstbestemming
per 31 december 2017
31 december 2017

31 december 2016

€ 1.000

€ 1.000

€ 1.000

€ 1.000

Actief
Vaste activa
Materiële vaste activa

20.885

20.886
20.885

20.886

Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen

3.686

3.106

316

291
4.002

3.397

24.887

24.283
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Geconsolideerde balans voor winstbestemming
per 31 december 2017
31 december 2017
€ 1.000
€ 1.000

31 december 2016
€ 1.000
€ 1.000

7.908

7.412

64

66

Langlopende schulden

8.351

9.300

Kortlopende schulden en overlopende passiva

8.564

7.505

24.887

24.283

Passief
Eigen vermogen
Groepsvermogen
Voorzieningen
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Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2017
2017
€ 1.000

€ 1.000

2016
€ 1.000

€ 1.000

Netto-omzet

30.575

30.470

Som der bedrijfsopbrengsten

30.575

30.470

Uitbesteed werk en externe kosten
Lonen, salarissen en sociale lasten
Afschrijvingen
Overige bedrijfskosten
Som der bedrijfslasten

10.189
8.382
3.297
6.920

8.647
8.752
3.100
8.227
28.788

28.726

1.787

1.744

Financiële baten en lasten

-469

-493

Resultaat voor belastingen

1.318

1.251

-151

-135

1.167

1.116

Bedrijfsresultaat

Belastingen
Resultaat na belastingen
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2017
(volgens indirecte methode)
2017
€ 1.000

€ 1.000

2016
€ 1.000

€ 1.000

Bedrijfsresultaat

1.787

1.744

Aanpassingen voor:
Afschrijvingen
Mutatie voorzieningen
Deconsolidatie

3.297
(12)
212

3.100
3
-

Mutaties in werkkapitaal:
Afname/toename vorderingen
Toename/afname schulden

(570)
(53)

(87)
(435)
(623)

Ontvangen interest
Betaalde interest
Betaalde winstbelasting

(469)
-

Kasstroom uit operationele activiteiten
Investeringen materiële vaste activa
Desinvesteringen materiële vaste activa

Ontvangsten langlopende schulden
Aflossing langlopende schulden
Inkoop eigen aandelen
Mutatie rekening-courant krediet
Betaald dividend
Kasstroom uit financieringsactiviteiten

(493)
(469)

(493)

4.192

3.832

(3.546)
38

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

(522)

(4.059)
8
(3.508)

1.545
(2.702)
1.169
(671)

(4.051)
4.313
(2.807)
(38)
(545)
(636)

(659)

287

Saldo mutatie geldmiddelen

25

68

Liquide middelen vorig jaar
Liquide middelen dit jaar
Mutatie

291
316
25

223
291
68
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Algemeen en waarderingsgrondslagen
NV Fryslân Miljeu, statutair gevestigd te Leeuwarden, Hidalgoweg 5, is op 16
december 1998 opgericht en ingeschreven in het handelsregister onder nummer
1083045.
Activiteiten
De activiteiten van NV Fryslân Miljeu en haar groepsmaatschappijen zijn: het, voor
hun deelnemende overheden, komen tot een doelmatige en uit oogpunt van
milieuhygiëne verantwoorde uitvoering van milieu- en reinigingstaken, het op een
doelmatige en verantwoorde wijze inzamelen, transporteren en (laten) verwerken
van afvalstoffen, die vrijkomen uit bedrijfshuishoudingen en het bevorderen van
hergebruik en nuttige toepassing van goederen en grondstoffen, die anders als
afvalstoffen zouden worden gestort en verbrand en hiermee verband houdende
activiteiten en werkzaamheden op een professionele en efficiënte wijze bedrijven en
om tegen zo laag mogelijke kosten een zo hoog mogelijk milieurendement te
bereiken.
Beëindiging van bedrijfsactiviteiten:
Op 1 september 2015 heeft de gemeente Súdwest Fryslân besloten om per 1 januari
2016 geen activiteiten meer uit te laten voeren door Fryslân Miljeu Zuidwest B.V.
Hiermee zijn er vanaf 1 januari 2016 geen bedrijfsactiviteiten meer in Fryslân Miljeu
Zuidwest B.V.
Groepsverhoudingen
NV Fryslân Miljeu staat aan het hoofd van een groep rechtspersonen. Een overzicht
van de gegevens, vereist op grond van de artikelen 2:379 en 2:414 BW, is onderstaand
opgenomen:
BV Fryslân Miljeu Zuidwest is in december 2017 uitgeschreven uit het handelsregister
en maakt derhalve per eind 2017 geen onderdeel meer uit van de groep.
Vanaf april 2017 valt Stichting Omrin Estafette door een statutenwijziging buiten de
consolidatie. Het resultaat van Stichting Omrin Estafette is tot april 2017 in de
consolidatie opgenomen.
Geconsolideerde maatschappijen:
Naam

◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Statutaire zetel

Aandeel in het
geplaatste kapitaal

BV Fryslân Miljeu Noordwest

Leeuwarden

100%

BV Fryslân Miljeu Noordoost

Leeuwarden

100%

BV Fryslân Miljeu Zuidoost

Leeuwarden

100%

BV Fryslân Miljeu Bedrijfsservice

Leeuwarden

100%

BV Fryslân Miljeu Diensten

Leeuwarden

100%

BV Groningen Milieu

Leeuwarden

100%

Stichting Omrin Estafette

Leeuwarden

Verbonden partijen
Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen
de onderneming, haar deelnemingen en hun bestuur, aandeelhouders, commissarissen
en leidinggevende functionarissen.
Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke
grondslag.
De bezoldiging van bestuurders en commissarissen is toegelicht op pagina 44.
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Grondslagen voor de consolidatie
In de geconsolideerde jaarrekening van NV Fryslân Miljeu zijn de financiële gegevens
verwerkt van de tot de groep behorende maatschappijen. De geconsolideerde
jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor waardering en
resultaatbepaling van NV Fryslân Miljeu.
De financiële gegevens van NV Fryslân Miljeu zijn verwerkt in de geconsolideerde
jaarrekening zodat, gebruikmakend van artikel 2:402 BW, is volstaan met een
verkorte winst- en verliesrekening in de vennootschappelijke jaarrekening.
De financiële gegevens van de groepsmaatschappijen zijn volledig in de
geconsolideerde jaarrekening opgenomen onder eliminatie van onderlinge
verhoudingen en transacties.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de
geconsolideerde jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.
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.
Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals
vorderingen en schulden, als 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.
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. De vennootschap dekt haar renterisico af door
renteswaps. Het effectieve deel van financiële derivaten die zijn toegewezen voor
kostprijshedge-accounting, wordt tegen kostprijs gewaardeerd. Op iedere
balansdatum wordt bepaald of er een indicatie is voor ineffectiviteit door de kritische
kenmerken van de afgedekte positie. In het geval dat de kritische kenmerken van het
hedge-instrument en de kritische kenmerken van de afgedekte positie niet aan elkaar
gelijk zijn, is dit een indicatie dat de kostprijshedge een ineffectief deel bevat. In
dat geval wordt een kwantitatieve ineffectiviteitsmeting uitgevoerd door het
vergelijken van de cumulatieve verandering van de reële waarde van het hedgeinstrument met de cumulatieve verandering van de reële waarde van de afgedekte
positie sinds het aanwijzen van de hedgerelatie. Ineffectiviteit wordt in de winst- en
verliesrekening verwerkt indien en voor zover uit de kwantitatieve
ineffectiviteitsmeting (cumulatief) een verlies blijkt.
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Voor de toelichting van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de
specifieke postgewijze toelichting. Onderstaand is het beleid van de groep
opgenomen ten aanzien van financiële risico’s. Tevens worden de financiële
derivaten van de groep 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 nettorentelasten te optimaliseren. Dit beleid vertaalt zich in een gewenst profiel van
vastrentende en variabel-rentende posities inclusief liquide middelen.
Liquiditeitsrisico
Periodiek worden liquiditeitsbegrotingen opgesteld. Door tussentijdse monitoring en
eventuele bijsturing worden liquiditeitsrisico’s beheerst. In de liquiditeitsbegrotingen
wordt rekening gehouden met beperkte beschikbaarheid van liquide middelen
waaronder bankgaranties.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met
de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere
waardeveranderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte
economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van
de verkrijgingsprijs, rekening houdend met eventuele residuwaarde. Er wordt
afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Kosten voor periodiek groot
onderhoud worden ten laste gebracht van het resultaat op het moment dat ze zich
voordoen.
De materiele vaste activa waarvan de onderneming krachtens een financiële
leaseovereenkomst de economische eigendom heeft, wordt geactiveerd. De uit de
financiële leaseovereenkomst voortkomende verplichting worden als schuld
verantwoord. De in de toekomstige leasetermijnen begrepen interest wordt
gedurende de looptijd van de financiële leaseovereenkomst ten laste van het
resultaat gebracht.
Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en de
geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte
voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze
voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de
vorderingen.
Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien middelen niet
vrij ter beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.
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Voorzieningen
Voorziening jubileumuitkeringen:
Deze voorziening is getroffen voor toekomstige jubileumuitkeringen aan werknemers.
De voorziening is berekend door een onafhankelijk actuarieel bureau, op basis van
contante waarde van de verplichtingen uit hoofde bij de vennootschap geldende
regelingen voor jubileumuitkeringen. Hierbij is rekening gehouden met toekomstige
salarisstijgingen en ontslagkansen. De gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 4,5 %.
De looptijd van deze voorziening is langlopend.
Langlopende en kortlopende schulden
Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de
reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
Pensioenregelingen personeel
De groep heeft diverse pensioenregelingen die worden gefinancierd door afdrachten
aan pensioenuitvoerders, te weten een bedrijfstakpensioenfonds en een
verzekeringsmaatschappij. De pensioenverplichtingen worden gewaardeerd volgens
de “verplichting aan de pensioenuitvoerder-benadering”. In deze benadering wordt
de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie als last in de winst- en
verliesrekening verantwoord. 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, waaronder eventuele verplichtingen uit herstelplannen
van de pensioenuitvoerder, leiden tot lasten voor de vennootschap en worden indien
van toepassing in de balans opgenomen. Ultimo 2017 (en 2016) waren er voor de
groep geen verplichtingen naast de betaling van de jaarlijkse aan de
pensioenuitvoerder verschuldigde premie.
De beleidsdekkingsgraad van het ABP bedraagt per 31-12-2017 104,4% (31-12-2016:
96,6%). Het ABP heeft een herstelplan opgesteld. In het herstelplan 2015 staat hoe
ABP de financiële situatie in 12 jaar tijd kan herstellen. Dit betekent dat eind 2026
de beleidsdekkingsgraad ongeveer 128% moet zijn. Dit is in lijn met de nieuwe regels
voor pensioenfondsen. Heeft ABP een lagere beleidsdekkingsgraad dan 128%, dan is
sprake van een tekort. In het herstelplan staan de maatregelen die het bestuur
neemt om het tekort weg te werken. Zolang de financiële situatie onvoldoende blijft,
moet ABP ieder jaar een nieuw herstelplan opstellen en indienen bij DNB.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Opbrengsten en diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de
diensten zijn verricht, gebaseerd op de tot dat moment in het kader van de
dienstverlening gemaakte kosten in verhouding tot de geschatte kosten van de totaal
te verrichten dienstverlening. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde
periode toegerekend.
Netto-omzet
Als de netto-omzet wordt verantwoord de opbrengst van de in het verslagjaar bij
deelnemers en derden in rekening gebrachte diensten.
Baten en lasten
De baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben.
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Belastingen
De vennootschapsbelasting wordt berekend tegen het geldende tarief over het
resultaat van het boekjaar. Op basis van artikel 2 lid 7 van de Wet op de
vennootschapsbelasting was NV Fryslân Miljeu als overheidstaken uitvoerende
vennootschap t/m het boekjaar 2015 niet belastingplichtig voor de
vennootschapsbelasting. In 2015 is de Wet modernisering Vpb-plicht
overheidsondernemingen aangenomen. Vanaf het boekjaar 2016 is ook NV Fryslân
Miljeu vennootschapsbelastingplichtig.
Exploitatiesubsidies
Exploitatiesubsidies worden ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht in
het jaar ten laste waarvan de gesubsidieerde uitgaven komen/waarin de opbrengsten
zijn gederfd/waarin het exploitatietekort zich heeft voorgedaan.
Kritische schattingen en veronderstellingen
De onderneming maakt schattingen en aannames omtrent de toekomst. De
resulterende boekhoudkundige uitkomsten zullen, per definitie, zelden gelijk zijn aan
de werkelijke resultaten. De schattingen en veronderstellingen hebben betrekking op
de in de balans opgenomen voorzieningen, worden regelmatig geëvalueerd en zijn
gebaseerd op ervaringen uit het verleden en overige factoren, inclusief
verwachtingen van toekomstige gebeurtenissen die op grond van de omstandigheden
als redelijk worden ervaren.
Bijzondere waardeverminderingen vaste activa
Minimaal eenmaal per jaar wordt beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat een
individueel vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn.
Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het
desbetreffende actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare
waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde van de
kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort bepaald.

Grondslagen voor de opstelling van het geconsolideerd
kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De
geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen.
Winstbelastingen, ontvangen en betaalde interest en ontvangen dividenden worden
opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden
worden opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. De
verkrijgingsprijs van verworven groepsmaatschappijen wordt opgenomen onder de
kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geldmiddelen heeft
plaatsgevonden. Hierbij worden geldmiddelen aanwezig in deze
groepsmaatschappijen afgetrokken van de aankoopprijs. Transacties waarbij geen ruil
van geldmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, worden niet in het
kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van
het financiële leasecontract wordt voor het gedeelte dat betrekking heeft op de
aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het
gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een uitgave uit operationele
activiteiten.
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Toelichting op de geconsolideerde balans
per 31 december 2017
Materiële vaste activa
Containers

Wagenpark

Overig

Totaal

€ 1.000

€ 1.000

€ 1.000

€ 1.000

26.254
-12.515

14.005
-7.094

981
-745

41.240
-20.354

Balans per 1 januari 2017
Deconsolidatie
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen

13.739
-17
1.450
-1.660

6.911
-41
2.096
-38
-1.608

236
-154
-29

20.886
-212
3.546
-38
-3.297

Balans per 31 december 2017

13.512

7.320

53

20.885

27.598
-14.086

14.909
-7.589

526
-473

43.033
-22.148

6,7%-33%

12%-50%

10%-33%

Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Afschrijvingspercentages

In de materiele vaste activa zijn containers (inzamelmiddelen) en het wagenpark
(voertuigen) begrepen met een boekwaarde van € 9.205.000, die worden gefinancierd
door middel van financiële lease. De vennootschap heeft niet de juridische eigendom
van deze activa.
Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa

Debiteuren
Aandeelhouders
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Overige vorderingen en overlopende activa

31 december 2017
€ 1.000

31 december 2016
€ 1.000

2.368
632
342

1.900
515
345

344

346

3.686

3.106

De vorderingen hebben een looptijd van minder dan een jaar. Op de post debiteuren
is een voorziening wegens mogelijke oninbaarheid van € 27.000 (in 2016 € 17.000) in
mindering gebracht.
Eigen vermogen

Groepsvermogen

31 december 2017
€ 1.000

31 december 2016
€ 1.000

7.908

7.412

Voor een specificatie van het groepsvermogen wordt verwezen naar de toelichting op
de vennootschappelijke balans.
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Voorzieningen
Voorziening Jubilea-uitkeringen

2017
€ 1.000

2016
€ 1.000

Balans per 1 januari
Dotatie aan de voorziening
Onttrekkingen

64
-

66
-

Saldo per 31 december

64

66

Langlopende schulden
Totaal
€ 1.000

31 december 2017
Looptijd
Rentevoet
> 5 jaar
%

Totaal
€ 1.000

31 december 2016
Looptijd
Rentevoet
> 5 jaar
%

(gemiddeld)
1.156
1.156

3,3%
3,5%

(gemiddeld

Leningen kredietinstellingen
Financial lease
Totaal
Aflossingsverplichting:
Leningen
Financial lease
Totaal

2.000
8.705
10.705

3.183
8.679
11.862

-800
-1.554
-2.354

-1.184
-1.378
-2.562

Per saldo

8.351

9.300

1.808
1.808

3,3%
3,5%

De aflossingsverplichtingen voor het komende jaar zijn verantwoord onder de
kortlopende schulden. De rente die betaalt wordt op de leningen kredietinstellingen
ligt tussen de 2,7% en 4,4% en op de financial lease tussen de 2,4% en 4,5%.
Verstrekte zekerheden
●

●
●
●

Verpanding van vorderingen op groepsmaatschappijen. Het totaal van deze
vorderingen mag maximaal € 6.500.000 bedragen.
Verpanding van bedrijfsinventaris van NV Fryslân Miljeu.
Verpanding van de debiteurenvorderingen van NV Fryslân Miljeu.
Verpanding van de door NV Fryslân Miljeu gehouden aandelen op naam in het
kapitaal van al haar dochtervennootschappen.
Er mag uitsluitend winst worden uitgekeerd als het garantievermogen groter is
en groter blijft dan de afgesproken percentages in de kredietovereenkomst. Er
mag alleen winst worden uitgekeerd uit de vrije kasstroom.
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Kortlopende schulden en overlopende passiva
31 december 2017
€ 1.000

31 december 2016
€ 1.000

1.736
2.098
1.344

1.622
929
1.295

86
2.354
56
891

76
2.562
134
887

8.565

7.505

Crediteuren
Schulden aan kredietinstellingen
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Schulden terzake pensioenen
Aflossingsverplichting leningen
Aandeelhouders
Overige schulden en overlopende passiva

Onder de belastingen en premies sociale verzekeringen is een bedrag van € 286.000
terzake te betalen vennootschapsbelasting opgenomen.
De maximale rekening courantfaciliteit bij kredietinstellingen bedraagt € 3.000.000.
De verstrekte zekerheden staan vermeld onder de toelichting op de langlopende
schulden.
Voor de afdekking van het renterisico op langlopende schulden heeft de vennootschap
een renteswap afgesloten. Voor de verwerking van de renteswap past de
vennootschap kostprijshedge-accounting toe. De reële waarde van de renteswap is
bepaald op basis van de waardering van de bank.
De swap heeft een hoofdsom van € 2.000.000. Met deze renteswap wordt het risico
van een variabele rente (gebaseerd op 3-maands Euribor) afgedekt door een
overeengekomen vast rentepercentage van 0,7% voor de gehele looptijd. Vanaf 1 mei
2014 loopt het nominaal bedrag lineair af in 5 jaar. De kostprijs van de renteswap
bedraagt nihil. De negatieve reële waarde op balansdatum is -/- € 6.000 (2016 -/- €
14.000).
In de met de bank afgesloten overeenkomst is geen verplichting opgenomen tot
bijstorting in het geval er sprake is van een negatieve waarde van de renteswap die
een vastgestelde grens overschrijdt, uitgezonderd indien er sprake is van tussentijdse
beëindiging van de financiering.
Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen
< 1 jaar
Operational lease containers (inzamelmiddelen)
Operational lease wagenpark (voertuigen)
Huur huisvesting

1 – 5 jaar

> 5 jaar

79
637
624

315
377
120

105
210

1.340

812

315

De leaseverplichtingen van de inzamelmiddelen en de voertuigen is inclusief een
bijdrage voor onderhoud en reparatie. De huur huisvesting betreft de huur van
kantoorruimte en opslagterreinen.
De Fryslân Miljeu-groep, met uitzondering van B.V. Fryslân Miljeu Diensten, is op
basis van de B3-status eigen risicodrager ten aanzien van de WW.
In 2017 zijn investeringsverplichtingen aangegaan voor € 230.000.
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Toelichting op de geconsolideerde winst- en
verliesrekening over 2017
Netto-omzet

Omzet contracten
Overige opbrengsten

2017
€ 1.000

2016
€ 1.000

25.362
5.213

24.250
6.220

30.575

30.470

De omzet contracten omvat de werkzaamheden die voortvloeien uit contracten met
bedrijven en dienstverleningsovereenkomsten met de aangesloten gemeenten.
De overige opbrengsten bestaan uit activiteiten die niet direct samenhangen met de
omzet contracten. Onder de overige opbrengsten is een bijzondere bate van
€ 115.000 opgenomen.
Uitbesteed werk en externe kosten
De kosten uitbesteed werk en externe kosten hebben een directe relatie met de
gerealiseerde omzet en overige opbrengsten.
Lonen, salarissen en sociale lasten

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten

2017
€ 1.000

2016
€ 1.000

6.692
923
767

7.094
963
695

8.382

8.752

De dekkingsgraad van het ABP bedraagt per 31 december 2017 104,4% (2016 96,6%).
De vennootschap heeft een pensioenregeling afgesloten met het
bedrijfstakpensioenfonds ABP. De opgebouwde aanspraken worden steeds in het
betreffende kalenderjaar af gefinancierd door middel van kostendekkende
premiebetalingen. De pensioenregeling betreft een geïndexeerde middelloonregeling.
Op basis van de uitvoeringsovereenkomsten heeft de vennootschap bij een tekort in
het fonds geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan
door hogere toekomstige premies.
Aantal werknemers
Het gemiddeld aantal werknemers (fte) gedurende het boekjaar kan als volgt worden
weergegeven (allen in Nederland):
NV Fryslân Miljeu
BV Fryslân Miljeu Noordwest
BV Fryslân Miljeu Noordoost
BV Fryslân Miljeu Zuidwest
BV Fryslân Miljeu Zuidoost
BV Fryslân Miljeu Bedrijfsservice
BV Fryslân Miljeu Diensten
Stichting Omrin Estafette

2017

2016

21
50
4
19
21
33
-

24
52
4
20
19
22
19

148

160
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Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
2017
€ 1.000

2016
€ 1.000

3.297

3.100

3.297

3.100

2017
€ 1.000

2016
€ 1.000

490
1.295
1.824
871
2.440

693
1.802
1.709
1.301
2.722

6.920

8.227

2017
€ 1.000

2016
€ 1.000

Materiële vaste activa

Overige bedrijfskosten

Overige personeelskosten
Huisvestingskosten
Onderhoud- en reparatiekosten
Overige transportkosten
Overige bedrijfskosten

Financiële baten en lasten

Rentebaten en soortgelijke
opbrengsten
Rentelasten en soortgelijke kosten

-469

-493

-469

-493

Belastingen
De belasting over het resultaat is als volgt te berekenen:

Resultaat voor belastingen
Niet belastbaar resultaat
Belastbaar bedrag

1.318.000
674.000
644.000

Het niet belastbare resultaat ziet op de inzameling van huishoudelijke afvalstromen.
De belasting volgens de winst- en verliesrekening is als volgt te berekenen:

Belastbaar bedrag
20% van 200.000
25% van 444.000
Belasting volgens de winst- en verliesrekening

644.000
40.000
111.000
151.000
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Vennootschappelijke balans voor winstbestemming
per 31 december 2017
31 december 2017
€ 1.000
€ 1.000

31 december 2016
€ 1.000
€ 1.000

Actief
Vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa

110
9.823

122
10.727
9.933

10.849

3.894

3.089

13.827

13.938
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Vennootschappelijke balans voor winstbestemming
per 31 december 2017
31 december 2017
€ 1.000
€ 1.000

31 december 2016
€ 1.000
€ 1.000

Passief
Eigen vermogen
Geplaatst kapitaal
Agio
Dividendreserve
Overige reserves
Resultaat boekjaar

712
235
3.927
1.867
1.167

712
235
3.927
1.422
1.116
7.908

7.412

11

11

Langlopende schulden

1.200

2.000

Kortlopende schulden en overlopende passiva

4.708

4.515

13.827

13.938

Voorzieningen
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Vennootschappelijke winst- en verliesrekening
over 2017
De vennootschappelijke winst- en verliesrekening is op grond van artikel 2:402 BW in
beknopte vorm weergegeven.
2017
€ 1.000

2016
€ 1.000

Resultaat deelnemingen
Saldo overige baten en lasten

1.167
-

1.114
2

Resultaat

1.167

1.116
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Toelichting op de vennootschappelijke balans
per 31 december 2017
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.
Voor de algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening, de grondslagen
voor de waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat,
alsmede voor de toelichting op onderscheiden activa en passiva en de resultaten
wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening, voor zover
hierna niet anders wordt vermeld.
De vennootschappelijke winst- en verliesrekening is op grond van artikel 2:402 BW in
beknopte vorm weergegeven.
Grondslag financiële vaste activa
Deelnemingen in groepsmaatschappijen 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 N.V. Fryslân Miljeu. Als de
nettovermogenswaarde negatief is, wordt de deelneming op nihil gewaardeerd.
Daarbij worden tevens andere langlopende belangen in aanmerking genomen die
feitelijk moeten worden aangemerkt als onderdeel van de netto-investering in de
deelneming. Wanneer de vennootschap geheel of ten dele instaat voor de schulden
van de desbetreffende deelneming, respectievelijk de feitelijke verplichting heeft de
deelneming (voor haar aandeel) tot betaling van haar schulden in staat te stellen,
wordt een voorziening gevormd. Bij het bepalen van de omvang van deze voorziening
wordt rekening gehouden met reeds op vorderingen op de deelneming in mindering
gebrachte voorziening voor oninbaarheid.
De vorderingen op en leningen aan deelnemingen alsmede de overige vorderingen
worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale
waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.
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Toelichting op de onderscheiden posten van de balans
Materiële vaste activa
Een overzicht van de materiële vaste activa is onderstaand opgenomen:
Containers

Wagenpark

€ 1.000

Overig

Totaal

€ 1.000

€ 1.000

Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

54
-

116
-74

189
-163

359
-237

Balans per 1 januari 2017
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen

54
7
-

42
8
-15

26
-12

122
15
-27

Balans per 31 december 2017

61

35

14

110

Aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

61
-

124
-89

189
-175

374
-264

6,7%

14%-20%

20%-33%

Afschrijvingspercentages

Financiële vaste activa
Deze post kan als volgt worden gespecificeerd:

Deelnemingen in groepsmaatschappijen
Vorderingen op groepsmaatschappijen

2017
€ 1.000

2016
€ 1.000

7.823
2.000

7.550
3.177

9.823

10.727

Het verloop van de deelnemingen is als volgt:
Deelnemingen in
groepsmaatschappijen
€ 1.000
Boekwaarde per 1 januari 2017
Opheffing deelneming
Resultaat deelnemingen
Uitgekeerd dividend

7.550
-262
1.167
-632

Boekwaarde per 31 december 2017

7.823
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Het verloop van de vorderingen op groepsmaatschappijen is als volgt:
Vorderingen op
groepsmaatschappijen
€ 1.000
Boekwaarde per 1 januari 2017
Verstrekkingen
Aflossingen

3.177
-1.177

Boekwaarde per 31 december 2017

2.000

De vorderingen op groepsmaatschappijen betreffen leningen die zijn uitgezet bij de
dochtermaatschappijen. De looptijd en rentebetalingen komen overeen met de
voorwaarden tussen de geldverstrekker en N.V. Fryslân Miljeu. De looptijd van de
leningen is vijf jaar en de rentetarieven liggen tussen de 2,7% en 4,4%.
Vorderingen
31 december 2017
€ 1.000

31 december 2016
€ 1.000

Debiteuren
Groepsmaatschappijen
Overige vorderingen en
overlopende activa

142
3.592

173
2.689

160

227

Balans per 31 december

3.894

3.089

De kortlopende vorderingen hebben een looptijd korter dan 1 jaar. Op de post
debiteuren is een voorziening wegens mogelijke oninbaarheid van € 107.000 in
mindering gebracht. Over de rekening-courantpositie met groepsmaatschappijen
wordt geen rente berekend.
Eigen vermogen
Geplaatst kapitaal

31 december 2017
€ 1.000

31 december 2016
€ 1.000

Balans per 1 januari
Storting
Vermindering

712
-

712
-

Balans per 31 december

712

712

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 1.589.000.
De aandelen zijn in handen van in NV Fryslân Miljeu participerende Friese gemeenten.
Het geplaatste aandelenkapitaal is als volgt verdeeld:
Aandelen A
80.534 aandelen à nominaal € 4,53 (nlg 10)
Aandelen B
14.723 aandelen à nominaal € 4,53 (nlg 10)
Aandelen C
40.759 aandelen à nominaal € 4,53 (nlg 10)
Aandelen D
8.324 aandelen à nominaal € 4,53 (nlg 10)
Aandelen E
12.449 aandelen à nominaal € 4,53 (nlg 10)
Bij de omrekening van guldens naar euro’s is gebruik gemaakt van artikel 2:178c BW.
In december 2017 is het voorwaardelijke besluit tot intrekking van de aandelen D in
werking getreden. Dit besluit is gedeponeerd en gepubliceerd. Na twee maanden is
de verzetstermijn verlopen en als er geen verzet is aangetekend, gelden de aandelen
als ingetrokken.
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Per balansdatum houdt de rechtspersoon in totaal 8.324 aandelen D ten bedrage van
totaal € 38.000 voor eigen rekening. De verkrijgingsprijs daarvan is in mindering
gebracht op de overige reserves. Het verloop gedurende het boekjaar van de door de
rechtspersoon voor eigen rekening gehouden eigen aandelen is als volgt:
Aantal

Nominale
waarde
€ 1.000

Balans per 1 januari
Aankoop
Verkoop

8.324
-

38
-

Balans per 31 december

8.324

38

Agio
2017
€ 1.000

2016
€ 1.000

Balans per 1 januari
Toename
Afname

235
-

235
-

Balans per 31 december

235

235

Dividendreserve

Balans per 1 januari 2017
Toename uit
winstbestemming
Uitkering dividend
Balans per 31 december
2017

Dividend
Reserve
A

Dividend
Reserve
B

Dividend
Reserve
C

Dividend
Reserve
D

Dividend
Reserve
E

Totaal

€ 1.000

€ 1.000

€ 1.000

€ 1.000

€ 1.000

€ 1.000

2.921

58

774

166

8

3.927

564

26

70

-

11

671

-564

-26

-70

-

-11

-671

2.921

58

774

166

8

3.927

De dividendreserves A tot en met E zijn gekoppeld aan de aandelen zoals opgenomen
onder het geplaatst kapitaal.
Overige reserves
2017
€ 1.000

2016
€ 1.000

Balans per 1 januari
Toename van algemene reserves
Bezit eigen aandelen
Afname uit winstbestemming

1.422
445
-

1.051
409
-38
-

Balans per 31 december

1.867

1.422
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Voorstel tot winstbestemming van het resultaat over
het boekjaar 2017
Zoals uit de jaarrekening blijkt, bedraagt het resultaat over 2017 € 1.167.000.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 19 lid 4 van de statuten wordt de winst uit de
besloten vennootschappen toegevoegd aan de dividendreserve.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 19 lid 5 van de statuten wordt voorgesteld 7%
primair dividend over het nominale bedrag van de aandelen en agio uit te keren,
zijnde een bedrag van
€ 64.000.
Voorgesteld wordt om van dividendreserve A na uitkering van het primair dividend overeenkomstig de statuten het restant van de winst, groot € 457.000, uit te keren
aan de aandeelhouders met letteraandelen A.
Voorgesteld wordt om van dividendreserve B na uitkering van het primair dividend overeenkomstig de statuten het restant van de winst, groot € 73.000, uit te keren aan
de aandeelhouders met letteraandelen B.
Voorgesteld wordt om van dividendreserve C na uitkering van het primair dividend overeenkomstig de statuten het restant van de winst, groot € 113.000, uit te keren
aan de aandeelhouders met letteraandelen C.
Omdat de letteraandelen D door NV Fryslân Miljeu worden gehouden, kan geen
dividend van dividendreserve D worden uitgekeerd.
Voorgesteld wordt om van dividendreserve E na uitkering van het primair dividend overeenkomstig de statuten het restant van de winst, groot € 40.000, uit te keren aan
de aandeelhouders met letteraandelen E.
Voorgesteld wordt om het resterende resultaat, groot € 424.000, overeenkomstig
artikel 19 lid 7 aan het eigen vermogen toe te voegen.

Resultaatbestemming voorgaand boekjaar
De jaarrekening 2016 is vastgesteld door de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders op 30 juni 2017. De resultaatsbestemming is vastgesteld conform het
daartoe gedane voorstel.
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Voorzieningen
Voorziening Jubilea-uitkeringen

2017
€ 1.000

2016
€ 1.000

Balans per 1 januari
Dotatie aan de voorziening
Onttrekkingen

11
-

11
-

Balans per 31 december

11

11

Langlopende schulden
31 december 2017
Looptijd
Rentevoet
> 5 jaar
%

Totaal
€ 1.000
Leningen kredietinstellingen
Totaal
Aflossingsverplichting 1e jaar
Per saldo

2.000
2.000
-800
1.200

-

2,7-4,4%

Totaal
€ 1.000
3.183
3.183
-1.183
2.000

31 december 2016
Looptijd
Rentevoet
> 5 jaar
%
-

2,7-4,4%

De aflossingsverplichting voor het komende jaar is verantwoord onder de kortlopende
schulden.
Verstrekte zekerheden






Verpanding van vorderingen op groepsmaatschappijen. Het totaal van deze
vorderingen mag maximaal € 6.500.000 bedragen.
Verpanding van bedrijfsinventaris van NV Fryslân Miljeu.
Verpanding van de debiteurenvorderingen van NV Fryslân Miljeu.
Verpanding van de door NV Fryslân Miljeu gehouden aandelen op naam in het
kapitaal van al haar dochtervennootschappen.
Er mag uitsluitend winst worden uitgekeerd als het garantievermogen groter is
en groter blijft dan de afgesproken percentages in de kredietovereenkomst. Er
mag alleen winst worden uitgekeerd uit de vrije kasstroom.

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Crediteuren
Schulden aan kredietinstellingen
Belastingen en premies sociale
verzekeringen
Schulden terzake pensioenen
Groepsmaatschappijen
Aflossingsverplichting lening
Overige schulden en overlopende passiva

31 december 2017
€ 1.000

31 december 2016
€ 1.000

324
2.098
655

191
929
705

16
619
800
195

16
1.300
1.183
191

4.707

4.515
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De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan 1 jaar. Over de rekeningcourantpositie met groepsmaatschappijen wordt geen rente berekend.
Niet uit de balans blijkende verplichtingen
< 1 jaar
Operational lease wagenpark (voertuigen)
Huur huisvesting

1 – 5 jaar

> 5 jaar

40
330

37
-

-

370

37

-

De leaseverplichtingen van de voertuigen is inclusief een bijdrage voor onderhoud en
reparatie. De huur huisvesting betreft de huur van kantoorruimte.
De Fryslân Miljeu-groep, met uitzondering van B.V. Fryslân Miljeu Diensten, is op
basis van de B3-status eigen risicodrager ten aanzien van de WW.
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Toelichting op de onderscheiden posten van de
vennootschappelijke winst- en verliesrekening
over 2017
Het gemiddeld aantal werknemers (fte) bij NV Fryslân Miljeu gedurende het jaar
bedroeg 21 (2016: 24) (allen in Nederland).

Overige toelichtingen
Bezoldiging van bestuurder en commissarissen
Voor de bezoldiging van commissarissen van de rechtspersoon kwam in 2017 een
bedrag van € 44.000 (2016: € 40.000) ten laste van de vennootschap en haar
groepsmaatschappijen.
Voor de bezoldiging van de bestuurder (Afvalsturing Friesland NV) kwam in 2017 een
bedrag van € 72.000 (2016: € 70.000) ten laste van de vennootschap en haar
groepsmaatschappijen.
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Ondertekening van de jaarrekening
Leeuwarden, 23 mei 2018
Statutair directeur
namens deze

Raad van Commissarissen

______________________J.W.G. Vernooij _______________________

G. Krol
pres.-commissaris

_______________________

Th.R. Piersma

_______________________

P. Stoelwinder

_______________________

J.H. Veenhouwer

_______________________

M.H.M. van der Werff
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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 19 van de statuten van NV Fryslân Miljeu zijn bepalingen opgenomen met
betrekking tot de winstdeling.
lid 1

De winst staat ter beschikking van de Algemene Vergadering, met
inachtneming van het volgende:

lid 2

De voor uitkering vatbare winst kan slechts worden uitgekeerd voorzover
het eigen vermogen groter is dan het gestorte deel van het kapitaal plus de
reserves die wettelijk moeten worden aangehouden.
Uitkering geschiedt na vaststelling van de jaarrekening.
Tussentijdse uitkeringen mogen slechts worden toegestaan indien aan
de eerste voorwaarde is voldaan.

lid 3

De reserves zijn als volgt opgebouwd:
wettelijke reserves
overige reserves
dividendreserve per serie van letteraandelen.

lid 4

De winst uit de besloten vennootschappen wordt toegevoegd aan de
dividendreserve met inachtneming van het volgende:

lid 5

Van de winst wordt - met inachtneming van het in de vorige leden bepaalde
– aan de aandeelhouders een primair dividend uitgekeerd van 7% over het
gestorte nominale bedrag van hun aandelen en agio of zoveel minder als
het beschikbare bedrag toelaat. Eventueel wordt het dividend vermeerderd
met achterstallig primair dividend.

lid 6

Met inachtneming van het in vorige leden bepaalde kan de Algemene
Vergadering besluiten tot uitkering van de winst op gewone aandelen.

lid 7

Op de na toepassing van vorige leden resterende winst, worden in aftrek
gebracht de niet gedelgde verliessaldi. De alsdan resterende winst wordt
uitgekeerd aan de aandeelhouders in verhouding tot het nominale bedrag
van de aandelen.
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