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Aan : Algemeen Bestuur 

Vergadering : 8 september 2016 

Agendapunt : 6, ter besluitvorming 

Van : Dagelijks Bestuur 

Onderwerp : Grondwerving Grondstoffenpark 

 

 
Voorstel 
1. Krediet te verlenen voor aankoop grondpercelen van gemeente Geldermalsen voor 

Grondstoffenpark Rivierenland.  
 

 
Inleiding 
In het verleden (periode 1989-1992) heeft het AB van de zelfstandige GR Afvalverwijderingsdienst 
Rivierenland besluiten genomen om ten behoeve van de uitbreiding van de stortplaats aan de 
Meersteeg de onderliggende grondpercelen in eigendom te verkrijgen. Er zijn toen diverse percelen 
overgenomen van de gemeente Geldermalsen en van derden.  
Voor een aantal percelen zijn in die tijd met de gemeente wel principeafspraken gemaakt, echter 
omdat deze percelen onderdeel uitmaakten van een ruilverkavelingsproces met bezwaarprocedures, 
heeft overdracht toen niet plaatsgevonden.  
In het kader van de afronding van een nieuw bestemmingsplan voor de locatie (onherroepelijk 
augustus 2014) zijn afspraken gemaakt om alsnog tot de eerder besloten uitvoering te komen.  
 
Beoogd effect 
Afronding van in het verleden gemaakte afspraken met de gemeente Geldermalsen. 
 
Argumenten 
1.1 Het AB is bevoegd om te besluiten over kredieten.   

De aankoop is niet opgenomen  in de begroting/investeringsplannen van Avri voor 2016 of verder, 
daarom wordt een separaat kredietvoorstel aan het AB voorgelegd.  
 
1.2 De overdracht c.a. (na)levering van grondpercelen is een uitvloeisel van in 1991 gemaakte 
bestuurlijke afspraken.    
Er is sprake van een (na-)levering van totaal 18.644 m

2
. Het grootste gedeelte van de percelen betreft 

nog een gedeelte van de ondergrond van de oude stortplaats en de direct aangrenzende 
toegangswegen (18.000 m

2
). Verder betreft het nog een gering oppervlak vallend binnen de grenzen 

van het Grondstoffenpark. Door de (na-)levering komen alle percelen vallend binnen het 
Grondstoffenpark in eigendom van Regio en Avri. Dit vergemakkelijkt de overdracht van de stortplaats 
van Avri naar de Provinciale Nazorgorganisatie (beheer en onderhoud) en zorgt ervoor dat de 
gemeente Geldermalsen hierin als grondeigenaar geen aansprakelijkheid meer heeft.  
 
Kanttekeningen 
1.2 De overige grond onder de stortplaats is in bezit van Regio Rivierenland  
GR Avri heeft bij de toetreding tot de GR Regio Rivierenland (destijds IOR) haar gronden om niet 
ingebracht, omdat zij als gevolg van de toetreding niet langer een rechtspersoon was. Het bestuur van 
Regio Rivierenland heeft bij de afsplitsing van Avri besloten om de gronden van Avri achter te laten bij 
Regio Rivierenland.  Dit besluit is genomen omdat de Regio eigenaar wil blijven van de gronden om 
zodoende een vehikel (erfpachtconstructie) te kunnen creëren voor het verevenen van rentelasten en het 
langjarig vergoeden van desintegratiekosten. Toekomstig te verwerven gronden kunnen desgewenst ook 
worden ondergebracht bij (en betaald door) de Regio. Dit is echter niet meer nodig ten behoeve van het 
creëren van een vehikel. 
 
Communicatie 
- 
 
Financiën 
Het bedrag wat gemoeid is met de aankoop van de percelen is € 37.035,45 exclusief notaris- en 
kadastrale kosten en btw. Dit is een bedrag van afgerond € 2,-/m

2
. 

De aankoop wordt geactiveerd op de balans, afschrijving vindt niet plaats. Een effect op de 
afvalstoffenheffing heeft deze aankoop nagenoeg niet (rentelasten geven marginaal effect). 



   

Blad 2/2 

 

Uitvoering 
Zo snel mogelijke afhandeling na kredietverlening. 
 
Bijlagen 
- 
 


