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Onderwerp 
Gezamenlijk overheidsbedrijf afvalbeheer voor de BAR gemeenten - oprichting van de NV BAR-
Afvalbeheer 
 
Geadviseerde beslissing raad 
1. het college toestemming verlenen tot het oprichten van de NV BAR-Afvalbeheer voor de 

inzameling en beheertaken van huishoudelijk afval.  
  

 
Inleiding 
De afvalinzameling is goed verzorgd in de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. De 
inzameltaken liggen bij de NV Milieuservices AVR Ridderkerk (NV MAR) en de beheertaken bij de 
afdeling Afval en Materieel van de GR-BAR-organisatie. De drie gemeenten hebben elk een eigen 
inzamelmethodiek, serviceniveau en afvalbeleid.  
 
In 2015 is de inzameling van het afval van Barendrecht, Ridderkerk en Albrandswaard grotendeels 
ondergebracht bij een overheids-NV (NV MAR) waarvan de gemeente Ridderkerk eigenaar is. In deze 
situatie berusten risico en winst volledig bij Ridderkerk. Ook de invloed op de organisatie berust alleen 
bij deze gemeente. Deze situatie past niet in de wijze waarop de drie gemeenten hun samenwerking 
hebben vormgegeven. Daarnaast komt de samenwerking niet overeen met nieuwe richtlijnen van de 
Wet markt en Overheid en de Aanbestedingswet. Tenslotte verandert de vennootschapsbelasting per 
1 januari 2016.  
 
In het concept bedrijfsplan van de NV BAR-Afvalbeheer (Bijlage 2) staat aangegeven hoe de 
organisatie is ingericht, welke capaciteit is gemoeid met de uitvoering van de afvalinzameling, en met 
het management, het operationeel beleid en de ondersteuning van de bedrijfsvoering van de NV. 
Daarnaast least de NV voertuigen, heeft  materieel in eigendom en huurt  onroerend goed.  
In bijlage 1 is een korte samenvatting opgenomen over hoe vanuit verschillende gebruikers de NV 
BAR-Afvalbeheer beleeft wordt. 
 
Dit raadsvoorstel ligt tegelijk voor in drie gemeenten en is voorbereid met alle drie colleges. 
 
Beoogd effect 
Met een nieuwe NV BAR-Afvalbeheer wordt een organisatie geboren die zich volledig kan wijden aan 
het inzamelen van afval en het ondersteunen van drie gemeenten bij afval gerelateerde vraagstukken. 
De versnippering tussen inzameling en beheertaken verdwijnt en de organisatie wordt groter en 
wendbaarder en is daarmee beter ingericht om de uitdagingen van de afvalinzameling op te vangen. 
De gemeenten krijgen met de NV BAR-Afvalbeheer maximaal invloed maar met een flexibele en 
wendbare organisatie. De organisatie kan snel inspelen op wettelijke ontwikkelingen en streven naar 
het verlagen van kosten voor de burger. 
 
Relatie met beleidskaders 
De oprichting van de NV BAR-Afvalbeheer leidt niet tot aanpassingen in het afvalbeleid.  
 
  



Argumenten 
1.1 De NV voldoet aan nieuwe richtlijnen in de wetgeving 

Door het oprichten van een gezamenlijke overheids-NV met kostendekkende tarieven kunnen de 
drie gemeenten aan de eisen van de verschillende wetten voldoen. Hiermee worden de risico’s op 
het gebied van de wet M&O en de VpB vermeden. 

1.2 De oprichting van de NV gaat budgetneutraal  
Met de oprichting zijn kosten gemoeid. Deze kosten worden gedekt vanuit de beklemmende 
middelen van de bestemmingsreserve afval 2015. 

1.3 De taken voor afvalinzameling en beheer zijn gelijk aan de kosten van de NV BAR-Afvalbeheer.  
De veranderingen hebben geen effect op de hoogte van de afvalstoffenheffing.  
De kosten voor de NV BAR-Afvalbeheer zijn gebaseerd op het huidige beleid en de inzamel- en 
beheertaken per gemeenten. De huidige dienstverlening wordt overgezet naar de nieuwe situatie.  

1.4 Met de NV BAR-Afvalbeheer heeft de gemeenten een verantwoorde, flexibele en wendbare 
organisatie 
De komende jaren kan een positief resultaat gerealiseerd worden door efficiënt en inventief te 
werken met personeel en materieel. Hierbij wordt gedacht aan het uitwisselen van wagens over 
de taakvelden, minder inhuur van personeel en het gezamenlijk inkopen van contracten.  

1.5 De NV BAR-Afvalbeheer is de beste organisatie voor de afvalinzameling 

Er zijn tien uitgangspunten geformuleerd. Met de NV wordt aan alle uitgangspunten voldaan. 
1. De inzameling van huishoudelijk afval wordt gegarandeerd.  
2. De onderneming voldoet aan alle wettelijke vereisten. 
3. De gemeenten houden regie op beleidskeuzen. 
4. De onderneming staat voor goed werkgeverschap. 
5. De onderneming beperkt de kosten. 
6. De onderneming heeft een transparante financiële structuur. 
7. De onderneming is toekomstbestendig. 
8. De onderneming is klantvriendelijk. 
9. De onderneming werkt duurzaam. 
10. De onderneming werkt samen met lokale partners. 

 
Overleg gevoerd met 
De GR BAR-organisatie is geïnformeerd over de gewenste uitwerking en ontwikkelingen betreffende 
de overheids-NV. De BAR-directie heeft zich positief uitgesproken over de dubbelfunctie van de 
directeur en de intensieve samenwerking tussen de GR BAR-organisatie en de overheids-NV.  
 
De huidige managementpartner van de gemeente Ridderkerk, Van Gansewinkel Overheidsdiensten is 
informeel geïnformeerd over het definitief beëindigen van de samenwerking. 
 
De medezeggenschap en de bonden zijn inmiddels geïnformeerd en betrokken bij de van de 
veranderingen. Voor zowel de medewerkers van de afdeling afval als van de NV MAR wordt een 
sociaal plan vormgegeven in overleg met de betrokkenen. De medewerkers worden individueel 
geïnformeerd over de voor- en nadelen van een dienstverband in de NV BAR-Afvalbeheer. 
Medewerkers maken zelf de keuze van werkgever. In het bedrijfsplan en de begroting wordt ervan 
uitgegaan dat de medewerkers in dienst blijven bij de GR BAR-organisatie en voor langere tijd bij de 
NV BAR-Afvalbeheer werken 
 
Kanttekeningen 
1.1 Doorgaan met de huidige samenwerking leidt tot kostenverhoging  

Alternatieven leiden tot hogere kosten van de afvalinzameling. 

 Wanneer één van de gemeenten besluit niet deel te nemen in de NV BAR-Afvalbeheer leidt 
dit tot hogere kosten. Onder andere door een andere verdeling in de gezamenlijke kosten en 
doordat wagens en personeel minder efficiënt kan worden ingezet. 

 De NV MAR voldoet niet meer aan de richtlijnen van de wet Markt&Overheid en de 
Aanbestedingswet voor de opdracht van Albrandswaard. In het kader van de gewijzigde Wet 
op de vennootschapsbelasting, moet Albrandswaard  vennootschapsbelasting in rekening 
wordt gebracht. Hierdoor valt de inzameling voor Albrandswaard duurder uit.  

 De inzamel- en beheertaken van afval blijven gesplitst waardoor efficiency en uitwisseling van 
materieel en mensen minder voor de hand ligt.   



 Voor de gemeente Barendrecht omdat de juridische basis voor lopende inzamelopdracht 
vervalt. De gemeente moet de afvalinzameling opnieuw Europees aanbesteden. Onze 
verwachting is dat dit tot significante hogere kosten zal leiden.  

 De NV MAR mag als overheids-NV niet meedingen in een openbare aanbesteding. Dit leidt 
daarom tot het wegvallen van de taak. Dat  leidt vervolgens tot een kostenverhoging omdat 
voertuigen en werknemers meer improductieve uren hebben. 

1.2 Het college vraagt om toestemming maar dit heeft formeel geen juridische status. 
Het college wil de raad in de besluitvorming betrekken De colleges hebben formeel wel de 
mogelijkheid zelf een NV op te richten. De veranderingen zijn echter ingrijpend. Wensen en 
bedenkingen ten aanzien van de oprichting kunnen ook nog worden aangegeven. De gekozen 
termijn hiervoor sluit (bij een positief raadsbesluit)  aan bij de eerste aandeelhouders vergadering 
van de NV. 

 
Uitvoering/vervolgstappen 
Voor de besluitvorming en implementatie zijn nog vele acties te benoemen. De mijlpalen zijn: 

1. September vragen de colleges advies (wensen en bedenkingen) van de raad op het 
voorgenomen besluit de NV BAR-Afvalbeheer op te richten.  

2. September 2015 oprichten van de NV BAR-afvalbeheer. 
3. September is de eerste aandeelhoudersvergadering van de NV BAR-Afvalbeheer. 
4. 1 januari 2016. Overgang van personeel en materieel naar de NV BAR-Afvalbeheer. Op 2 

januari start de afvalinzameling . 
Het personeel van de NV MAR en de afdeling Afval&Materieel wordt bij belangrijke beslissingen 
geïnformeerd. 
 
De afdeling Afval&Materieel van de BAR-organisatie wordt opgeheven. Het personeel wat zijn  
hoofdtaak heeft in de afvalinzameling wordt gedetacheerd of komt in dienst van de NV BAR-
Afvalbeheer. De medewerkers met hoofdtaak Materieel blijven bij B&O van de BAR-organisatie. 
 
Evaluatie/monitoring 
De constructie tussen de samenwerking met de BAR-organisatie en een dubbelrol voor de directeur  
is nieuw en voorbeelden in het land zijn er niet. Daarom is besloten na vaststelling van de 
jaarrekening 2016 NV BAR-Afvalbeheer de NV te evalueren. Voorgesteld wordt om met de evaluatie 
ook de begroting NV BAR en de kosten van de BAR-organisatie te berekenen. 
 
 
Financiën  
De totale kosten van de NV BAR-Afvalbeheer zijn € 5.737.405. 
In de onderstaande tabel worden de kosten per gemeente inzichtelijk gemaakt. Details worden 
uitgewerkt in een dienstverleningsovereenkomst per gemeente. Hierin worden naast de taak en 
kosten ook het dienstverleningsniveau meegenomen.  
 

 Barendrecht Albrandswaard Ridderkerk 

Kosten NV BAR-
Afvalbeheer 

€ 2.439.914 € 1.361.835 € 1.935.657 

 
 
Implementatiekosten 
In 2015 is een  bedrag van € 250.000  nodig voor implementatie, voorbereiding en oprichting van de 
NV in 2015. Dit bedrag wordt volgens de verdeelsleutel van de BAR-organisatie verdeeld over drie 
gemeenten. Voor Albrandswaard is dit € 51.200.  
 
Aandelenportefeuille 
De wordt opgericht met een eigen vermogen van € 300.000,-. Hiertoe worden 300 aandelen 
uitgegeven met elk een waarde van € 1000,- Elke gemeente neemt 100 aandelen. Daarmee is gelijk 
het stemrecht in de NV georganiseerd. Het stemrecht sluit aan bij de BAR-organisatie.  
 
De kosten voor implementatie en aandelen worden gedaan vanuit de begroting 2015 en verrekend 
met de bestemmingsreserve afval.  
 
  



Juridische zaken 
Indien de raad bedenkingen en wensen heeft ten aanzien van de  NV BAR-Afvalbeheer kan zij dat bij 
het college aangeven voor 20 september 2015.  Het besluit van het college wordt geeffectueerd nadat 
deze adviezen van de raad binnen zijn of het  termijn hiervoor is verlopen.  
 
In 2016 wijzigen richtlijnen van twee wetten: de Wet Markt & Overheid (wet M&O) en de Wet op de 
Vennootschapsbelasting (VpB). En in 2014 zijn nieuwe  richtlijnen van de Aanbestedingswet 
aangenomen. Deze wet stelt dat alleenrecht-constructies alleen mogen worden aangegaan met een 
organisatie waarbij de gemeente formele sturende invloed heeft.  
Door de invoering van de vennootschapsbelasting voor overheidsondernemingen leidt continuering 
van de huidige organisatie van de afvalinzameling tot een kostenverhoging.   
 
Duurzaamheid 
Afvalinzameling heeft een sterke relatie met duurzaamheidsvraagstukken. Mede daarom zal bekeken 
worden of de accounthouder van de NV BAR-Afvalbeheer kan worden gevonden in het domein 
Ruimte van de BAR-organisatie. 
 
Communicatie/participatie na besluitvorming 
Voor bewoners verandert er weinig in het klantcontact over afvalbeheer. Er zal daarom weinig externe 
communicatie naar bewoners zijn.  
 
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken 
Bijlage 1: Toetsing aan de uitgangspunten 
Bijlage 2: Concept Bedrijfsplan NV BAR-Afvalbeheer  
 
 
Poortugaal, 7 juli 2015 
 
Burgemeester en wethouders van Albrandswaard, 
 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

  

Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 

 
 


