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 Algemeen 
 
SOZOG 
Het Samenwerkingsverband afvalstoffenverwijdering Oost- en Zuidoost-Groningen (SOZOG) is een 
gemeenschappelijke regeling tussen 5 gemeenten, te weten: 

- Midden-Groningen 
- Oldambt 
- Pekela 
- Stadskanaal 
- Veendam 

 
Algemeen bestuur 
Het Algemeen Bestuur bestaat uit de volgende personen:  

- De heer G. Borgesius, gemeente Stadskanaal, voorzitter  
- De heer J. van Mannekes, gemeente Pekela 
- De heer J. Nieboer, gemeente Oldambt 
- De heer B. Wierenga, gemeente Veendam 
- De heer P. Verschuren, gemeente Midden-Groningen 
- De heer K.J. Dijk, gemeente Stadskanaal, secretaris 
- Mevrouw J. Venema, gemeente Stadskanaal, comptabele 

 
Het AB vergadert minimaal éénmaal per jaar, of zoveel vaker als nodig is op grond van lopende zaken. 
 
Dagelijks Bestuur 
Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de voorzitter de heer  G. Borgesius, de heer B. Wierenga, gemeente 
Veendam en de heer P. Verschuren, gemeente Midden-Groningen.  
 
Technisch overleg 
Het technisch overleg bestaat momenteel uit de volgende personen:  

- De heer R. Wind (wnd.), gemeente Midden-Groningen 
- De heer B. Meulman, gemeente Oldambt 
- De heer M. Jonker, gemeente Pekela 
- De heer E.L. Pereira, gemeente Stadskanaal 
- De heer M. Wildeboer, gemeente Veendam 

 
Werkwijze TO 
Het TO werkt nu op een andere wijze (ambtelijke werkgroep SOZOG ‘nieuwe stijl’). Om de samenwerking  
op afvalgebied een impuls te geven wordt nu op basis van een jaaragenda structureel (circa 9x) vergaderd 
onder leiding van een onafhankelijke voorzitter (de heer P. de Bruin, IPR Normag). Deze werkwijze lijkt op 
die van de Drentse gemeenten (Markerein). De heer P. de Bruin is ook onafhankelijk voorzitter van de 
Markerein gemeenten. Hij brengt veel kennis en ervaring mee, waardoor onderwerpen efficiënter en 
effectiever kunnen worden opgepakt en worden uitgevoerd. 
 
Administratie 
De administratie wordt gevoerd door de gemeente Stadskanaal.  
 
Doelstelling 
 
SOZOG is opgericht in de jaren ’70, met als doelstelling de gezamenlijke verwerking van afval. Met ingang 
van de nieuwe overeenkomst wordt het restafval van de gemeenten Westerwolde, Midden-Groningen, 
Oldambt, Pekela en Veendam verbrand bij EEW in Farmsum en het restafval van de gemeenten Stadskanaal 
en de voormalige gemeente Vlagtwedde wordt verbrand bij SUEZ in Laar (Duitsland). Het GFT-afval wordt 
gecomposteerd bij OGAR in Oude Pekela. SOZOG behartigt gemeenschappelijke belangen en beheert de 
lopende contracten.  
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Bedrijfsvoering 
 
Restafval 
Sinds juni 2014 is er een nieuwe overeenkomst voor de verwerking van restafval. De verwerking vindt 
plaats door SUEZ ReEnergy Roosendaal B.V. en EEW Energy from Waste Delfzijl B.V. Het contract is 
ingegaan op 01-07-2016 en heeft een looptijd tot en met 31 december 2021. Het contract kan na 31 
december 2021 nog tweemaal met drie jaar verlengd worden. Inmiddels heeft het Algemeen Bestuur 
gebruik gemaakt van de eerste verlengingsoptie van 3 jaar. 
 
Groente-, fruit- en tuinafval (GFT) 
Sinds 1 april 2014 is er nieuwe overeenkomst voor de verwerking van GFT-afval. De verwerking vindt 
vanaf die datum plaats door OGAR(Oost Groninger Afval Recyclingsinstallatie v.o.f.). De overeenkomst 
heeft een looptijd van 1 april 2014 tot 1 april 2018. Het contract kan na 1 april 2018 nog tweemaal met 
twee jaar verlengd worden. Het Algemeen Bestuur heeft in 2019 besloten om gebruik te maken van de 2e 
verlengingsmogelijkheid. Dit betekent dat de overeenkomst is verlengd met twee jaar tot 1 april 2022 en 
voor 1 april 2022 de verwerking van het GFT-afval weer Europees moet zijn aanbesteed. 
 
Overige gemeenschappelijke kosten 
Het betreft hier voornamelijk administratie- , accountants-, secretariaats- en vergaderkosten. Indien 
nieuwe gemeenschappelijke contracten worden aangegaan kan juridisch advies van derden ingewonnen 
worden. Deze kosten worden wederom omgeslagen naar rato van het aantal inwoners per deelnemende 
gemeente. Deze verrekeningssystematiek geldt ook voor projecten die het SOZOG, eventueel, voor de 
deelnemende gemeenten moet uitvoeren. 
 
Financiële verantwoording 
 
Eigen vermogen en weerstandsvermogen 
Het SOZOG heeft geen eigen vermogen. Gezien de aard en omvang van de risico’s wordt het niet 
noodzakelijk geacht hiervoor reserves te vormen.  
 
In de afgesloten afvalverwerkingscontracten staan artikelen met betrekking tot de aansprakelijkheid van 
SOZOG. 

Risicoparagraaf OGAR-contract (artikel 5 Aansprakelijkheid en verzekering) 

- De partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichting(en) is tegenover de 
andere Partij aansprakelijk voor vergoeding van de door deze Partij geleden of te lijden schade, 
welke verband houdt met de activiteiten en leveringen die door Opdrachtnemer dienen te 
worden verricht ter uitvoering van deze overeenkomst. 

- Tot de schadevergoeding behoort in ieder geval vermogensschade en ander nadeel. 
Vermogensschade omvat zowel geleden verlies als gederfde winst. 
Als vermogensschade komen mede voor vergoeding in aanmerking: 
a. Redelijke kosten ter voorkoming of beperking van schade; 
b. Redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid; 
c. Redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte. 
Tevens komen alle kosten die Partij maakt voor herstel van eventuele schade of voor het alsnog 
uitvoeren van de Opdracht door een derde voor vergoeding in aanmerking. 

- De aansprakelijkheid wordt gelimiteerd tot € 1.000.000,-- per gebeurtenis. Hierbij wordt een reeks 
van samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis beschouwd. Deze beperking van 
aansprakelijkheid vervalt in geval de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid 
van (personeel van) Partij of door haar ingezette derden. De partij die in zijn verplichtingen 
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tekortschiet vrijwaart de andere Partij voor eventuele aanspraken van derden op vergoeding van 
de schade. 

- Partijen dragen er zorg voor dat zij adequaat verzekerd zijn en blijven gedurende de looptijd van 
de overeenkomst voor de wettelijke en beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid. 

 
Risicoparagraaf contract met SITA ReEnergy Roosendaal B.V. (artikel 8 Aansprakelijkheid) 

1. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade die Opdrachtnemer of derden lijden of 
zullen lijden, veroorzaakt door het afval tot het moment van acceptatie, als bedoeld in 
artikel 5 van deze Overeenkomst. 
 

2. Met inachtneming van het daaromtrent gestelde in lid 1, is Opdrachtgever niet  
 aansprakelijk voor schade die als gevolg van deze Overeenkomst wordt geleden, 
tenzij die schade het gevolg is van toerekenbare tekortkoming, grove schuld of opzet van 
Opdrachtgever. 
 

3. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle directe schade die door Opdrachtgever of door 
ingeschakelde derden wordt geleden voortvloeiende uit de uitvoering van de 
werkzaamheden ingevolge deze Overeenkomst gemaximeerd tot het verzekerde bedrag 
per gebeurtenis zoals genoemd in lid 5 van dit artikel. 
 

4. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever vrijwaren tegen alle (rechts)vorderingen en 
aanspraken van derden (daaronder mede begrepen personen van wie zich 
Opdrachtgever en Opdrachtnemer in verband met de uitvoering van de Overeenkomst 
bedienen), voortvloeiende uit door die derden geleden schade – in welke vorm dan ook - 
ten gevolge van of verband houdende met de uitvoering van de Overeenkomst, tenzij die 
schade het gevolg is van de grove schuld of opzet van Opdrachtgever. 
 

5. Opdrachtnemer zal zich in voldoende mate verzekeren tegen zijn contractuele en 
wettelijke aansprakelijkheden jegens Opdrachtgever. Deze verzekering dient te worden 
gesteld door een in de lidstaten van de EU gevestigde financiële instelling. Het minimaal 
verzekerde bedrag bedraagt 2.000.000,- euro per jaar, minimaal 1.000.000 per 
gebeurtenis, en 3 gebeurtenissen per jaar. Voorts zal Opdrachtnemer op eerste verzoek 
van Opdrachtgever inzage verlenen in de originele verzekeringspolissen of -certificaten 
en aan deze betalingsbewijzen overleggen ten aanzien van de verzekeringspremies en/of 
daarvan aan de Opdrachtgever afschriften verstrekken. 
 

6. Indien één van Partijen door een derde wordt aangesproken tot vergoeding van door die 
derde geleden schade in verband met de uitvoering van de Overeenkomst, zal de 
gedaagde partij zijn wederpartij onder de Overeenkomst daarvan met bekwame spoed 
schriftelijk in kennis stellen. 

 
Vreemd vermogen 
SOZOG heeft geen verplichtingen inzake langlopende schulden, en geen rekening-courantschulden bij 
banken. Het enige vreemd vermogen bestaat dus uit de lopende crediteuren, waarbij ernaar wordt 
gestreefd de normale betalingstermijnen niet te overschrijden. 
 
Resultaat  
SOZOG werkt resultaat-neutraal, het jaarlijkse saldo van baten en lasten wordt direct met de 
deelnemende gemeenten verrekend. Dit betekent overigens niet dat het saldo direct wordt uitbetaald. 
Voor de begrote staat van baten en lasten wordt verwezen naar het volgende hoofdstuk. 
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Begroting 2022 
 

rekening begroting begroting

2020 2021 2022

Baten

Bijdragen van gemeenten 20.134 32.130 30.020

ontvangen             -             -             - 

Creditrente bank             -             -             - 

20.134 32.130 30.020

Lasten

Secretariaatskosten 4.951 9.000 1.840

Administratiekosten 2.209 2.250 2.300

Bankrente en -kosten 166 180 180

Accountantskosten 5.532 5.700 5.700

Overige kosten 7.275 15000 20.000

20.134 32.130 30.020

Resultaat             -             -               - 

 
 
Lasten 
 
 Secretariaatskosten: 
  Voor voorbereiden, notuleren, uitwerken van notulen en alle 
  overige secretariaatswerkzaamheden 20 uur   1.840 
 
 Administratiekosten: 
  Samenstellen van begroting en financieel verslag en de uit- 
  voering van de administratie 25 uur    2.300 
  
 Accountantskosten: 
  Kosten controle jaarrekening   5.700 
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Toelichting 
 
Bij de begroting van 2022 en verder is uitgegaan van de werkelijke cijfers 2020, en de werkelijke cijfers 
2021 voor zover bekend. 
 
Secretariaatskosten 
Het betreft hier de kosten van het voorbereiden en notuleren van algemene- en bestuursvergaderingen, 
en het uitwerken van de notulen, alsmede overige voorkomende beheerswerkzaamheden. 
  
In de begroting 2022 en in de meerjarenraming 2023 - 2025 is uitgegaan van 20 uur. In verband met de 
externe voorzitter voor het Technisch Overleg zijn deze uren verlaagd van 100 uur naar 20 uur. 
 
Voor de jaarlijkse indexering van de kosten is een indexcijfer gehanteerd van 2,00%.  
  
Administratiekosten 
Het gaat hierbij om de kosten voor het samenstellen van de begroting en het financieel verslag, en de 
feitelijke uitvoering van de administratie en het financieel beheer. Hiervoor is in totaal 25 mensuren 
begroot. Er is uitgegaan van een kostenstijging van 2,00% per jaar. 
 
Overige kosten 
De raming bij deze post zijn de kosten voor de inzet van een externe voorzitter van het Technisch Overleg. 
Deze externe voorzitter is ook voorzitter van het Drentse samenwerkingsverband Markerein. Ter 
voorbereiding op een intensieve samenwerking met Markerein is voor deze vorm van voorzitterschap 
gekozen. 
 
Bijdragen van gemeenten 
Deze raming geeft weer welk bedrag door de gemeenten in principe bijgedragen moet worden om een 
sluitende exploitatie te realiseren.  
 
Verdeling over de deelnemende gemeenten 
De gemeenschappelijke kosten worden onder de deelnemende gemeenten verdeeld op basis van het 
inwoneraantal. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van de cijfers uit de publicatie “Bevolkingsontwikkeling 
van het CBS per 1 januari 2020”.  
 Aantal inwoners 
Midden-Groningen  60.797 
Oldambt 38.209 
Pekela 12.196 
Stadskanaal 31.686 
Veendam 27.384 
Totaal 170.272  
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Meerjarenbegroting 2023 – 2025 
 

 begroting  begroting  begroting

2023 2024 2025

Baten

Bijdragen van gemeenten 30.460 30.937 31.525

30.460 30.937 31.525

Lasten

Secretariaatskosten 1.880 1.917 1.955

Administratiekosten 2.300 2.340 2.390

Bankrente en -kosten 180 180 180

Accountantskosten 5.700 5.700 5.700

Overige kosten 20.400 20.800 21.300

30.460 30.937 31.525

Resultaat               -               -               -  
 
 
 
In de meerjarenraming 2023 – 2025 is voor zover nodig rekening gehouden met een jaarlijkse stijging van 
de lonen en prijzen met 2,00%. 
 
 
 
Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Afvalstoffenverwijdering 
Oost- en Zuidoost Groningen in zijn vergadering van het Algemeen Bestuur van …….. 2021.  
 
 
Voorzitter,      secretaris, 
 
 
 
G. Borgesius      K.J. Dijk 
 


