
 

Aan : Algemeen Bestuur 

Vergadering : 16 december 2021 

Agendapunt :  

Van : Dagelijks Bestuur 

Onderwerp : 
Wijziging erfpachtovereenkomst 
Regio Rivierenland met Avri en 
aankoop gronden 

 
 
Voorstel 

1. In te stemmen met de (budget neutrale) aankoop van de “Avri” (grond)percelen van Regio 
Rivierenland (hierna: RR) door Avri voor de boekwaarde van € 2.028.519 

2. Een investeringskrediet hiervoor beschikbaar te stellen. 
3. In te stemmen met de overname van twee hiervoor afgesloten externe geldleningen (waarde op 1-

1-2022 € 1.737.500) ter f inanciering hiervan.  
4. De bestaande afspraken over desintegratiekosten te continueren in een nieuwe onderhandse 

overeenkomst tussen Avri en Regio Rivierenland. 
 
 
 
Inleiding 
Op 1 december 2015 is de gemeenschappelijke regeling Avri tot stand gekomen. Deze verzelfstandiging 
heef t plaatsgevonden onder de volgende bestuurlijk vastgestelde voorwaarden (bron; AB voorstel Regio 
Rivierenland Integrale besluitvorming afsplitsing Avri d.d. 24 juni 2015): 

• Budgetneutraliteit; voor beide partijen geen financieel nadeel 

• Een oplossing die in meerjarig perspectief beide partijen een goede basis geeft voor een duurzame 
gezonde f inanciële positie 

• Beide GR’en moeten autonoom kunnen opereren en onderlinge afspraken moeten geen 
belemmering vormen voor een zelfstandige uitoefening van de eigen bedrijfsvoering  

• De oplossing moet acceptabel zijn voor de gemeenten en de instemming krijgen van de besturen 
van beide GR’en. 

 
De gronden waarop en van waaruit Avri werkt worden op basis van bovenstaande uitgangspunten vanaf de 
start van de zelfstandige bedrijfsuitoefening door Avri door RR in erfpacht aan Avri uitgegeven waartoe een 
eeuwigdurende erfpachtovereenkomst is afgesloten. RR is op dit moment  juridisch eigenaar van de in 
erfpacht uitgegeven gronden en Avri heeft het economisch gebruiksrecht via het recht van erfpacht. De 
erfpachtconstructie geldt voor de gronden waarop de milieustraten en gebouwen zijn gevestigd in 
Geldermalsen (terrein Avri), Tiel, Culemborg en Zaltbommel: 

• Meersteeg, Geldermalsen, groot 38 ha 37 are en 56 ca (383.756 m2) 

• Riemsdijk, Tiel, groot 49 are en 80 ca (4.980 m2) 

• Randweg, Culemborg, groot 64 are en 81 ca (6.481 m2) 

• Dwarsweg, Zaltbommel, groot 54 are (5.400 m2) 

 
De overeengekomen erfpachtconstructie is als middel gebruikt om financiële compensatie aan Regio 
Rivierenland mogelijk te maken en invulling te geven aan de uitgangspunten van juni 2015. 
Dit betreft de jaarlijkse vergoeding van desintegratiekosten door Avri aan RR voor compensatie van 
achterblijvende overheadkosten, die ontstonden bij de afsplitsing van Avri (€ 133.214) en vergoeding van 
de rentelasten voor f inanciering van de gronden (oorspronkelijk € 88.000 en inmiddels afgebouwd naar € 
68.000 per 2021). Deze lasten zijn in de begroting van Avri opgenomen en worden gedekt door de 
afvalstoffenheffing (€ 2 per huishouden).  
 
Heroverweging 
Avri heef t – in het kader van de afgesproken evaluatie na 4 jaar – in 2019 interesse getoond de 
grondpercelen van  RR over te nemen, omdat Avri in de huidige situatie juridisch gezien niet volwaardig kan 
deelnemen aan het economische verkeer. Sterker nog; Avri en RR zijn juridisch van elkaar afhankelijk 
wanneer derde partijen activiteiten op het Avri terrein zouden willen ontplooien. Regio Rivierenland 
(juridisch eigenaar) en Avri (economisch eigenaar) moeten wederzijds toestemming verlenen over 
rechtshandelingen ten aanzien van de grondpercelen. Regio Rivierenland heeft hierbij geen enkel 
maatschappelijk belang. Zij hebben aangegeven open te staan voor verkoop van de grondpercelen mits er 
geen consequenties voor de financiële begroting ontstaan. Het sluiten van een nieuwe overeenkomst 
waarin de huidige vergoeding structureel in stand blijft dient hiervoor als oplossing.  



 
De directies van RR en Avri hebben hierover al gesprekken gevoerd en vanuit beide partijen bestaat de 
wens en bereidheid om mee te werken aan een nieuwe overeenkomst met continuering van de bestaande 
afspraken over de vergoeding van desintegratiekosten. 
 
Beoogd effect / samenvatting 
Volwaardige deelname aan het maatschappelijk (rechts)verkeer en een volledig autonome bedrijfsvoering 
die budgetneutraal wordt gerealiseerd. 
 
Argumenten 
1.1 Avri krijgt volledige juridische handelingsvrijheid voor de ontwikkeling van haar terreinen 
Voor volledige deelname aan het rechtsverkeer is het wenselijk dat (ook) de blote eigendom geleverd 
wordt. Daarmee wordt Avri volledig eigenaar. Bij een levering van de blote eigendom aan de erfpachter, 
komt het recht van erfpacht door vermenging te vervallen. Vergelijk de eerdere levering van de blote 
eigendom t.b.v.de realisatie van de windmolens. Daardoor was in het kader van doelstellingen van de 
verzelfstandiging, Avri in staat een zelfstandig opstalrecht te vestigen. 
 
1.2 Avri kan hierdoor volledig zelfstandig haar bedrijfsvoering continueren 
Avri continueert het huidige gebruik en bestemming van de grondpercelen voor de uitoefening van de 
maatschappelijke en gemeentelijke/ wettelijke taak van afvalinzameling. Voordeel van de oplossingsvariant 
is, dat met de grondverkoop alle verbindingen tussen RR en Avri die verband houden met de gronden en 
de f inanciering van de gronden worden beëindigd. Daarmee is de afsplitsing en verzelfstandiging van Avri 
op alle onderdelen geëffectueerd en de autonomie in de bedrijfsvoering volledig gerealiseerd. Het enige dat 
resteert is een jaarlijkse compensatievergoeding voor de achterblijvende desintegratiekosten bij RR. 
 
1.3 Overname van activa tegen boekwaarde komt overeen met de bestuurlijke afspraken en 
uitgangspunten bij de verzelfstandiging van Avri (bestuursovereenkomst uit 2015) 
Destijds zijn alle activa en passiva tegen boekwaarde aan de nieuwe GR Avri overgedragen. Alleen voor de 
gronden is een uitzondering gemaakt, daarvan is alleen het economisch gebruiksrecht overgegaan naar 
Avri via een erfpachtconstructie. Regio Rivierenland is juridisch eigenaar gebleven van de gronden.  
Met de aankoop verkrijgt Avri het volledige eigendom van de gronden. De overname heeft geen fiscale 
gevolgen (zie bijlage Adviesnotitie).  
 
2.1 Het Algemeen Bestuur is bevoegd om kredieten beschikbaar te stellen voor investeringen 
Dit is bepaald binnen de kaders van de gemeenschappelijke regeling Avri. Met de kredietaanvraag wordt de 
goedkeuring aan het Algemeen Bestuur gevraagd voor de investering. Voor Regio Rivierenland is dit niet 
nodig. Het overnemen van de externe geldleningen geeft invulling aan de wijze van f inanciering van de 
investering.  
 
2.2 De rentelasten van de grondaankoop kunnen volledig worden gefinancierd uit de bestaande 
begrotingsbudgetten 
Op gronden wordt niet afgeschreven. De lasten van de grondaankoop omvatten alleen de 
f inancieringslasten van de investering. De financieringslasten van de gronden zijn al opgenomen in de 
begroting van Avri, omdat we via de erfpachtconstructie de door Regio Rivierenland betaalde rente jaarlijks 
aan RR vergoeden.     
 
3.1 De Bank Nederlandse Gemeente is akkoord 
De Bank Nederlandse Gemeenten heeft aangegeven de huidige financieringsvoorwaarden op eenvoudige 
wijze te kunnen omzetten naar GR Avri, mits beide partijen hiermee akkoord zijn. Dit is de meest 
pragmatische en goedkope oplossing. Hierdoor ontstaan enkel eenmalige administratiekosten (ca. € 500) in 
plaats van eventuele boeterentes wanneer de huidige financieringsafspraken vervroegd worden 
opengebroken. 
 
3.2 Overname van de BNG-leningen biedt Avri meer vrijheid in de totale financiering van de 
bedrijfsactiviteiten  
Avri vergoedt overeenkomstig de in 2015 gemaakte afspraken de rente die RR jaarlijks betaalt voor de 
f inanciering van de in erfpacht uitgegeven gronden. Na overname van de leningen gaat Avri de jaarlijkse 
af lossings- en rente termijnen betalen en is op termijn herfinanciering mogelijk tegen een lagere rente.  
 
4.1 Voor geen van de partijen ontstaat een financieel nadeel 
Door het overzetten van de verplichtingen van Avri aan de Regio Rivierenland ontstaat geen financieel 
nadeel op de begroting van zowel Avri als RR (en daarmee de deelnemende gemeenten). Dit is in lijn met 
de uitgangspunten van de verzelfstandiging van Avri. Bij deze afspraken tussen twee overheden (met 
dezelfde gemeentelijke deelnemers) wordt niet marktverstorend deelgenomen aan het economisch verkeer. 



Zowel staatssteun als aanbestedingswetgeving zijn hierdoor niet van toepassing.  
 
 
Kanttekeningen 

1.1 Voor de aankoop van de gronden moet een notariële akte van levering worden opgesteld 
De voor de overdracht vereiste akte van levering zal door de notaris Aitton te Tiel worden opgesteld. Avri en 
RR maken tijdig afspraken met de notaris.  
 
Communicatie 
Besluitvorming vindt plaats in afstemming met het bestuur van GR Regio Rivierenland. De besluiten worden 
wederzijds schriftelijk bekrachtigd. 
 
Financiën 
 
Budgetneutraliteit 
Overeenkomstig de bestuurlijke uitgangspunten van de afsplitsing vinden de transacties budgetneutraal 
plaats en heef t voorliggend voorstel geen financiële gevolgen voor de begroting van beide organisaties. De 
f inanciële gevolgen hebben primair en voornamelijk betrekking op de balans (grondinvestering en 
langlopende leningen) en worden verwerkt in de jaarrekening en begroting van zowel Avri als RR.  
 
Overname grondpercelen 
Bij beëindiging van de erfpachtconstructie worden de erfpacht uitgegeven gronden tegen boekwaarde  
€ 2.028.519) overgedragen aan Avri. Deze aangekochte grondpercelen worden tegen verkrijgingsprijs 
gewaardeerd op de balans van Avri.  
 
Financiering 
De grondpercelen worden extern gefinancierd door de huidige langlopende financieringen (2 BNG-
leningen) tegen dezelfde condities van RR over te nemen (beslispunt 3). Het tussentijds aflossen of 
oversluiten leidt tot eenmalige kosten (boeterentes etc.). Het 1 op 1 overnemen heeft geen gevolgen voor 
de begroting van Avri, de rentelasten worden immers in de huidige situatie ook aan RR vergoed.  
 
De BNG-leningen gaan over naar Avri tegen dezelfde condities als voorheen bij RR. Het tussentijds 
af lossen of oversluiten van de BNG-leningen leidt tot relatief hoge kosten (betaling van boeterentes).  
 
BNG-lening 1 (saldo op 1-1-2022: € 1.312.500) heef t een rente van 4,335% en BNG lening 2 (saldo op 1-1-
2022 € 425.000) een rente van 1,46%. Door de jaarlijkse aflossingen kan herf inanciering tegen een lagere 
rente plaatsvinden, waardoor Avri jaarlijks oplopende rentevoordelen realiseert (uitgaande van de lagere 
marktrente op dit moment). Dit voordeel zou Avri ook realiseren wanneer de bestaande situatie 
gehandhaafd zou blijven; immers RR belast de (lager wordende) rente jaarlijks door aan Avri. De totale 
rentelasten van de 2 huidige BNG-leningen  bedragen € 68.000 in 2021.  
 
Desintegratiekosten 
Daarnaast betaalt Avri jaarlijks een vergoeding aan Regio Rivierenland voor de desintegratiekosten die zijn 
ontstaan bij de afsplitsing van Avri (€ 133.214). Deze verplichting wordt in een nieuwe overeenkomst 
opgenomen, deze kosten zijn reeds structureel in de begroting van Avri verwerkt.  
 
Eenmalige uitvoeringskosten 
De notariële en kadastrale kosten ter zake van de levering van de bloot eigendom van het opstalrecht 
komen volledig voor rekening van Avri. De kosten bedragen naar verwachting € 2.500. De kosten voor het 
overnemen van de externe f inanciering bedragen € 500. De kosten worden gedekt in het programma 
Algemene Baten en Lasten. 
 
 



Uitvoering 
 
Nadat beide GR’en met het voorstel hebben ingestemd (RR; DB 13 oktober en Avri DB 6 oktober en AB  16 
december) kan tot uitvoering worden overgegaan.  
 
Het streven is om uiterlijk per 15-1-2022 de overdracht gerealiseerd te hebben. Hiervoor worden de 
volgende acties uitgevoerd; 

 
- Na instemming met de grondaankoop is een gelijkluidend instemmingsbesluit nodig van het 

bestuur van Regio Rivierenland. Hiervoor zijn parallelle afspraken gemaakt. 
 

- Opstellen onderhandse overeenkomst tussen Avri en RR voor de jaarlijkse vergoeding van de 
desintegratiekosten. 
 

- Met notaris Aitton in Tiel afspraken maken over het (tijdig) opstellen van de akte van levering van 
de gronden.  
 

- De BNG opdracht geven op de datum van grondoverdracht de 2 huidige BNG-leningen die 
betrekking hebben op de f inanciering van de erfpachtgronden over te zetten van RR naar Avri. 

 
 
Bijlagen 
 

1. Adviesnotitie De Lorijn Raadgevers o.g. 20 mei 2021 
2. Rente en af lossingsschema BNG geldleningen RR ter f inanciering van de grondpercelen 
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