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Samenvatting 
 

Aanleiding en doelstelling 

Als gevolg van de herindeling ligt de keus voor hoe het beheer van de openbare ruimte het best kan 

worden georganiseerd in de nieuwe gemeente West Betuwe. Geldermalsen en Lingewaal voeren het 

werk in de openbare ruimte uit via een gemeentelijke afdeling. De gemeente Neerijnen heeft de 

binnen- en buitendienst werkzaamheden ondergebracht bij Avri. Het West Betuwe Beraad heeft 

aangegeven inzicht te willen verkrijgen in de organisatorische, personele en financiële consequenties 

van de verschillende scenario’s, voordat er een besluit kan worden genomen.  

Met deze rapportage beogen wij het West Betuwe Beraad in staat te stellen een onderbouwde 

afweging te maken tussen de verschillende scenario’s. 

 

Samenwerken met Avri 
Avri is sinds 2012, naast afvalinzameling, actief in het beheer van de openbare ruimte (BOR). 

Inmiddels zijn de BOR-taken uitgegroeid tot een volwaardig bedrijfsonderdeel van Avri. Bijna de helft 

van de omzet en medewerkers realiseren we op dit onderdeel. In onze werkwijze staat een 

bedrijfsmatige, transparante en klantgerichte aanpak centraal.  

Er zijn goede argumenten die pleiten voor samenwerking tussen West Betuwe en Avri. De visies van 

beide organisaties sluiten naadloos op elkaar aan als het gaat om participatie van inwoners, oog- en 

oorfunctie van de buitendienst, duurzaamheid en flexibiliteit in de uitvoering. Daarnaast profiteert West 

Betuwe bij samenwerking van schaalvoordelen en lage uitvoeringskosten.  

 

Consequenties scenario’s in beeld 
Voor een viertal scenario’s zijn de consequenties op hoofdlijnen in beeld gebracht. Hierbij is gebruik 

gemaakt van gegevens van Avri en het Antea-rapport (dat als bijlage is bijgevoegd bij het 

herindelingsadvies West Betuwe). In totaal hebben de scenario’s impact op de allocatie van circa € 20 

miljoen omzet en 70 formatieplaatsen. De juridische gevolgen zijn in de tabel hieronder niet apart 

vermeld. De samenwerkingscenario's voldoen alle drie aan de voorwaarden voor inbesteding.  

 

 1) Beleid en uitvoering Avri 2) Beleid WB en beheer/uitvoering Avri 

Organisatie OGON relatie, afstemming op strategisch 
niveau. 
 

OGON relatie, afstemming op tactisch niveau 

Personeel WB: 2 tot 4 gebiedsregisseurs 
Avri: 66 medewerkers 
 

WB: 12 medewerkers 
Avri: 58 medewerkers 

Financieel Structureel: besparing van indicatief €1,5 
miljoen per jaar.  
 

Structureel: besparing van indicatief €1,0 
miljoen per jaar. 

 2a)    Beleid/beheer WB en uitvoering Avri 3) Uitvoering beleid en uitvoering WB 

Organisatie OGON relatie, afstemming op operationeel 
niveau. Afspraken over gegevensbeheer. 

Korte lijnen mogelijk tussen medewerker en 
wethouder, echter ook de 
bedrijfsvoeringrisico’s bij WB 
 

Personeel WB: 26 medewerkers 
Avri: 44 medewerkers 
 

WB: 70 medewerkers 
Avri: 0 medewerkers 

Financieel Structureel: besparing van indicatief €500k 
per jaar. 
Incidenteel: beperkte ontvlechtingkosten  
 

Structureel: Geen besparing. Wel risico op 
kostenverhoging. 
Incidenteel: ontvlechtingkosten (€1,4 miljoen).  

 

Beoordeling  

De scenario’s 2 en 2a waarbij een deel van de taken bij West Betuwe en een deel van de taken bij 

Avri worden belegd, scoren het best. De gemeente behoudt bij deze scenario’s gebiedskennis en is in 

staat (beleids)regie te voeren. Tegelijkertijd profiteert zij van de ontzorging van uitvoerende taken en 

de schaalvoordelen en lage kosten van uitvoering door Avri.   
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1. Inleiding 
 

1.1 Aanleiding 

Als gevolg van de herindeling ligt de keus voor hoe het beheer van de openbare ruimte het best kan 

worden georganiseerd in de nieuwe gemeente West Betuwe. Geldermalsen en Lingewaal voeren het 

werk in de openbare ruimte uit via een gemeentelijke afdeling. De gemeente Neerijnen heeft de 

binnen- en buitendienstwerkzaamheden ondergebracht bij Avri.  

 

Op 15 november 2017 is het voorgenomen besluit van de stuurgroep West Betuwe besproken in het 

West Betuwe Beraad. Het voornemen was om de taken op het gebied van beleid, beheer, engineering 

en regie in de openbare ruimte binnen de eigen gemeentelijke organisatie onder te brengen. Het 

beraad heeft aangegeven eerst inzicht te willen in de organisatorische, personele en financiële 

consequenties van de verschillende varianten voordat er een besluit kan worden genomen. Dit sluit 

aan bij de aanbevelingen van Antea.  

 

Antea heeft in 2016, in opdracht van de GNL-gemeenten, onderzoek gedaan naar de beheerplannen, 

bedrijfsvoering en de kapitaalgoederen in de openbare ruimte
1
. Antea concludeert dat er grote 

verschillen in bedrijfsvoering zijn. Zij adviseert om meerdere varianten uit te werken en ‘om de 

consequenties voor de organisatie, medewerkers, materieel en middelen, financiën en wijze van 

aansturing etc. in beeld te brengen en bespreekbaar te maken.’  

 

1.2 Doelstelling 

In deze rapportage wordt allereerst de meerwaarde van samenwerking tussen West Betuwe en Avri 

uiteengezet. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de consequenties van de verschillende 

toekomstscenario’s. Met de rapportage beogen wij de stuurgroep West Betuwe en het West Betuwe 

Beraad in staat te stellen een onderbouwde afweging te maken tussen de verschillende alternatieven.  

 

1.3 Verantwoording  

Deze rapportage is opgesteld op basis van de kennis en expertise die binnen Avri aanwezig zijn. Avri 

voert voor vier gemeenten het beheer van de openbare ruimte uit. Van deze vier gemeenten beschikt 

Avri over de bedrijfsvoeringsgegevens. Ook heeft Avri de afgelopen jaren ervaring opgedaan als het 

gaat om het inbesteden van taken en overnemen van personeel en materieel.  

 

Voor gegevens van Lingewaal en Geldermalsen is gebruik gemaakt van de openbare informatie die 

op basis van het herindelingsadvies inzichtelijk is. Met name het Antea onderzoek uit 2016 vormt 

daarbij een belangrijke bron.  

 

Met behulp van deze informatie is op hoofdlijnen in beeld te brengen wat de toegevoegde waarde is 

van samenwerking met Avri en wat de consequenties van de verschillende scenario’s zijn. Een meer 

gedetailleerd beeld is mogelijk, maar vraagt een aanpak waarbij gezamenlijk dieper wordt ingezoomd 

op de verschillen in werkwijze en prestaties tussen de drie organisaties (Geldermalsen, Lingewaal en 

Avri). 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Onderzoek Beheerplannen GNL gemeenten, Antea, 17 mei 2016. Het onderzoek is te vinden in het Herindelingsadvies West 

Betuwe, bijlagenboek 3.  
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2. Samenwerken met Avri 
 

2.1 Beheer openbare ruimte is uitgegroeid tot een kernactiviteit 

Avri is van oudsher verantwoordelijk voor de 

afvalinzameling voor de tien gemeenten in Rivierenland. 

Met ingang van 2012 is Avri gestart in Buren met het 

beheer van de openbare ruimte.  

De ontwikkelingen zijn sindsdien snel gegaan. Avri 

voert inmiddels het integraal beheer van de openbare 

ruimte (BOR) uit voor vier gemeenten: Buren, Neder-

Betuwe, Neerijnen en Tiel. Voor Neerijnen is Avri niet 

alleen verantwoordelijk voor het beheer van de 

openbare ruimte, maar ook voor beleid en 

projectrealisatie. 

 

Als gevolg van de inbreng van de BOR-taken is Avri ongeveer verdubbeld in omzet en 

personeelsomvang. De afgelopen jaren is hard gewerkt om de overgekomen werkzaamheden te 

herstructureren en in te bedden in de organisatie. Dit vormde een stevige uitdaging. Inmiddels is de 

afdeling Ibor uitgegroeid tot een volwaardig bedrijfsonderdeel van Avri. In het jaarverslag van 2017 

concluderen we dan ook met enige trots dat ‘het onderbrengen van een viertal gemeentelijke diensten 

bij Avri ondertussen geresulteerd heeft in het inlossen van een aantal beloften waar het gaat om 

daling van kosten, verbetering van kwaliteit, perspectief voor medewerkers, innovatie en 

maatschappelijk verantwoord ondernemen.’ 

 

2.2 Onze aanpak in de openbare ruimte 

In onze strategische visie staat een bedrijfsmatige, transparante en klantgerichte aanpak voorop.  

Bedrijfsmatig  

 Het handmatige werk in de openbare ruimte voeren we zelf uit. Hiermee houden we 

gebiedskennis en borgen we de oog- en oorfunctie van de buitendienst. Dit werk is bovendien 

heel geschikt om mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt een kans te bieden om deel te 

nemen aan het arbeidsproces. 

 Het machinale (bulk)werk besteden we uit. Door het machinale (bulk)werk te bundelen voor de 

vier gemeenten en aan te besteden in contracten met een lange looptijd profiteren we van 

scherpe markttarieven. Hierdoor houden we tevens onze eigen kosten voor toezicht en 

directievoering laag. 

 

Transparant  

 De werkzaamheden leggen we vast in een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met de 

gemeente. In deze DVO staan de afspraken over het te realiseren kwaliteitsniveau en de 

verwachte inzet. Over de voortgang in de uitvoering wordt tussentijds gerapporteerd. Aan het eind 

van het jaar worden de werkelijke kosten verrekend.  

 De kwaliteit van de uitvoering monitoren we continu door de beeldkwaliteit te ‘schouwen’. We 

schouwen regelmatig samen met de gemeente en met wijkbewoners. De resultaten hiervan 

bespreken we met de gemeente. Waar nodig leidt dit tot bijstellingen in de aanpak. 

 

Klantgericht 

 De gemeente bepaalt als opdrachtgever het beleid en de kwaliteit van de openbare ruimte. Avri 

ontzorgt en zorgt ervoor dat het beleid op een bedrijfsmatige wijze wordt uitgevoerd. 

 Bewoners en bedrijven kunnen via drie verschillende kanalen (mondeling, telefoon, online) 

meldingen doorgeven. Zij krijgen desgewenst altijd een terugkoppeling over de afhandeling van de 

melding. De meldingen nemen we op in een rapportage en we bespreken de resultaten met de 

gemeente.  
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In aanvulling op de bovenstaande visie zet Avri pro-actief in op de thema’s adaptief en duurzaamheid.  

 Adaptief: meebewegen en inspelen op de sociale en technologische ontwikkelingen en daarbij 

flexibel samenwerken met inwoners, opdrachtgevers, klanten en partners.  

 Het bevorderen van een duurzame houding bij inwoners en bedrijven: door flexibel met de 

wensen en initiatieven inwoners om te gaan en maatwerk te bieden bouwen we aan een basis die 

nodig is voor het beïnvloeden van een duurzame houding en gedrag. 

 

Een citaat uit het onderzoek van Antea over de uitvoering door Avri in Neerijnen: 

“Zowel de uitvoering van onderhoud, als de (beleids-)advisering zijn ondergebracht bij de 
gemeenschappelijke regeling Avri. Hierdoor worden schaalvoordelen gehaald en worden de 
kwetsbaarheden van een kleine gemeente (beschikbaarheid van kennis, materieel, middelen) 
gecompenseerd. De DVO-afspraken met Avri zijn helder omschreven. Wel bestaat er enig risico 
doordat de regievoerdersfunctie bij de gemeente slechts bezet is door één persoon. Ook mag 
verwacht worden dat op termijn de (bij de gemeente) aanwezige kennis van het areaal en het gebied 
zal afnemen.” 

 

2.3 Meerwaarde van samenwerking 

In het herindelingstraject van West Betuwe zijn de verschillende varianten van samenwerking tussen 

de GNL-gemeenten beoordeeld op de vier k’s: kwaliteit, kosten, kwetsbaarheid en kansen voor 

personeel. Hieronder wordt de meerwaarde van Avri op deze vier onderdelen weergegeven bij 

samenwerking. Daarnaast wordt ingegaan op een drietal andere aspecten die centraal staan in het 

herindelingsadvies van West Betuwe met betrekking tot het beheer van de openbare ruimte. Het 

betreft: de oog- en oorfunctie van de buitendienst, participatie van inwoners en de invulling van het 

uitgangspunt dichtbij en op maat.  

 

2.3.1. Kwaliteit  

De gemeente is opdrachtgever en bepaalt op welk kwaliteitsniveau de openbare ruimte moet worden 

onderhouden. Dit ambitieniveau leggen we vast in de dienstverleningsovereenkomst. De 

dienstverlening van Avri onderscheidt zich hierbij op twee manieren: 

1. We meten de beeldkwaliteit van het beheerde areaal  

Het meten van de geleverde beeldkwaliteit is een essentieel onderdeel van onze bedrijfsvoering. Dit 

doen we niet alleen voor verantwoording naar onze opdrachtgevers, maar het levert ons ook interne 

sturingsinformatie op over op welke terreinen we goed presteren en waar er een tandje bij moet. De 

schouwen worden uitgevoerd door twee gecertificeerde medewerkers. Zij zijn bewust buiten de 

buitendienst geplaatst en vallen rechtstreeks onder het afdelingshoofd. Om de betrouwbaarheid van 

de metingen verder te borgen, is het mogelijk de metingen periodiek te laten toetsen door een 

onafhankelijk extern bureau. De schouwresultaten leggen we vast in rapportages en delen we met 

onze opdrachtgever.  

 

Uit de jaarrapportage 2017 blijkt dat we in 

Neerijnen bij 77% van het te beheren areaal 

een hogere kwaliteit realiseren dat is 

afgesproken. In 21,5% realiseren we de 

afgesproken kwaliteit en in 1,5% zitten we 

onder de afgesproken kwaliteit. Samen met de 

gemeente kunnen we op het laagste niveau 

inzoomen om te zien, waar we de beoogde 

kwaliteit wel en waar we deze niet halen. 

Hiernaast is als voorbeeld het bereikte 

resultaat weergegeven in de 

centrumgebieden. 
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2. We gebruiken het beheer van de openbare ruimte om aanpalende beleidsdoelen te realiseren 

Het goed en kosteneffectief beheren van de openbare ruimte is onze kerntaak. Dat verliezen we niet 

uit het oog. Tegelijkertijd bieden de werkzaamheden ook kansen om invulling te geven aan 

maatschappelijke opgaven:  

 Duurzaamheid staat bij Avri hoog in het vaandel. Kansen om hier concreet invulling aan te geven 

pakken we proactief op. Dit heeft geleid tot de volgende resultaten: 

o Ons wagenpark rijdt inmiddels vrijwel volledig op CNG. Dit leidt tot lagere uitstoot van 

CO2, fijnstof en stikstof. GFT-afval dat ingezameld wordt in West Betuwe wordt vergist. 

Op dit gas rijden onze voertuigen 

o Bij de gladheidbestrijding gebruiken wij ook biologisch strooizout. Biologisch zout is een 

restproduct van biobrandstof. Gewoon strooizout komt uit zoutmijnen en raakt door de tijd 

op. 

o In de winter wordt het snoeihout dat vrijkomt ter plaatse verwerkt tot biomassa, dit scheelt 

veel transport en onnodig brandstofverbruik. 

o Vanuit de BV Solarpark wordt de laatste hand gelegd aan de bouw van een zonnepark 

van 12 hectare op de oude afvalstort. Op dit moment is dit project het op twee na grootste 

zonnepark in Nederland. Met 34.000 zonnepanelen produceert het zonnepark duurzame 

energie voor ongeveer 3.000 huishoudens.  

 Avri werkt intensief samen met Werkzaak. Bij de afdeling Ibor zijn 80 medewerkers werkzaam met 

een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij zijn gedetacheerd vanuit Werkzaak en worden door Avri 

aangestuurd. De afdeling Ibor heeft daarnaast 8 werkervaringsplaatsen beschikbaar. Hiermee 

bieden wij mensen uit de bijstand, Wajong en WIA de mogelijkheid om weer terug te kunnen 

keren in het arbeidsproces. Na een intensief traject van zes maanden worden deze mensen 

begeleid naar een reguliere baan.  

 

Het afgelopen jaar zijn vier van hen 

doorgestroomd naar een reguliere baan bij 

Avri. De teamleiders zijn specifiek opgeleid om 

te werken met deze doelgroepen. Niet alleen 

Neerijnen, maar ook Geldermalsen maakt nu 

al gebruik van onze expertise op dit terrein. 

Voor de gemeente Geldermalsen 

onderhouden wij in de kern Geldermalsen een 

deel van het openbaar groen, waarbij wij 

medewerkers met een afstand tot de 

arbeidsmarkt inzetten. 

 

2.3.2. Kosten  

Wij verwachten dat samenwerking leidt tot een structurele kostenbesparing van tenminste 10% ten 

opzichte van de uitvoering door een eigen gemeentelijke dienst. Deze besparing behalen wij op de 

volgende onderdelen: 

 

1. Schaalvoordelen in de bedrijfsvoering  

 Zowel de afdeling Afvalinzameling als de afdeling Ibor maken gebruik van ondersteunende 

bedrijfsvoeringsfuncties, zoals het klantcontactcentrum, het wagenparkbeheer, het centraal 

magazijnbeheer. Bij samenwerking profiteert West Betuwe van de reeds aanwezige 

schaalvoordelen op dit vlak.  

 Bij de gladheidbestrijding realiseren wij schaalvoordelen door naast de inzet van medewerkers 

van Ibor gebruik te maken van de inzet van medewerkers en materieel vanuit Afvalinzameling.  

 Wij bundelen voor de vier gemeenten het machinaal (bulk)werk en besteden dit via langjarige 

contracten aan. Hierdoor zijn wij in staat scherpe tarieven af te spreken.  

 

2. Op de uitvoering toegesneden overheadfunctie 

Avri heeft slechts twee kernactiviteiten (afvalinzameling en BOR-taken), terwijl de activiteiten van 

een gemeente uiteenvallen van het sociaal domein, tot economische zaken tot bijvoorbeeld 

Ondertekening jaarcontract van twee medewerkers met een 

afstand tot de arbeidsmarkt.
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gebiedsontwikkeling. Door ons te focussen zijn wij in staat om de overheadkosten ten opzichte 

van een gemeente laag te houden. Daarbij zijn de ondersteunende functies ook dicht op het 

primair proces georganiseerd, waardoor zij concrete ondersteuning leveren in de dagelijkse 

uitvoering en bij bijvoorbeeld het aanleveren van (management)informatie.  

 

3. Hoge productiviteit bij de inzet van medewerkers en materieel 

Bij de inbreng van de BOR-taken door de vier gemeenten hebben wij meer dan 10% kunnen 

besparen op de inzet van medewerkers en materieel. Deze besparing realiseren wij enerzijds door 

als management te sturen op een effectieve inzet van medewerkers en materieel. Anderzijds zijn 

wij sterk gericht op het maximaal benutten van de competenties en vakbekwaamheid van onze 

medewerkers. Ter illustratie: bij de overkomst van de gemeenten Buren en Neerijnen hebben we 

drie vrachtwagens met bijbehorende chauffeurs overgenomen. Inmiddels rijdt er nog maar één 

vrachtwagen met chauffeur binnen de gemeente Buren en Neerijnen.  
 

Bovenop de bovenstaande inhoudelijke argumenten, achten wij een besparing van tenminste 10% 

realistisch ten opzichte van een gemeentelijke buitendienst, gelet op de volgende argumenten: 

 

a) Avri heeft structureel € 2 miljoen bespaard bij de huidige vier gemeenten die BOR taken hebben 

ingebracht. Bij een huidige omzet van € 15 miljoen aan Ibor-taken bij Avri, is de gerealiseerde 

besparing reeds hoger dan 10%. 
 
“De uitgaven zijn gedaald ten opzichte van de periode voor de overkomst van de medewerkers naar Avri. Dit 
was destijds voor de gemeenten de belangrijkste reden om te kiezen voor het overbrengen van de 
buitendiensten naar Avri. In totaal geven de vier gemeenten structureel ongeveer 2 miljoen minder uit dan 
voorheen. Dit is vooral het gevolg van het gegeven dat Avri een op uitvoering gerichte organisatie is, de 
integrale aanpak, de schaalvergroting die efficiency brengt en de met deze schaalvergroting gepaard gaande 
mogelijkheden om te investeren in innovatie.” (Bron: het jaarverslag 2017 van Avri) 

 

b) In 2013 heeft Avri voor de gemeente Geldermalsen een quick scan uitgevoerd naar de overname 

van de buitendienstwerkzaamheden. Destijds is een besparing berekend van 15,8%.  

 

In 2013 heeft Avri de gemeente Geldermalsen een aanbod gedaan voor de uitvoering van de 

buitendienstwerkzaamheden. In dat aanbod kende het bijbehorende takenpakket een omzet van 

€ 2,7 miljoen. Hierbij gingen wij uit van een besparing van € 427.000, ofwel 15,8%. De gemeente 

heeft destijds geconcludeerd dat wij de te verwachten besparing onvoldoende hard konden maken 

en zij zag daarnaast ook intern de nodige besparingsmogelijkheden. Inmiddels zijn wij vijf jaar 

verder en kunnen we de toen berekende besparingen staven aan de praktijk. De destijds 

aangegeven efficiencyvoordelen bij de inzet van mensen en middelen en de aanbesteding van 

contracten blijken realistisch. De destijds verwachte besparingen op de overhead waren te 

optimistisch. Er zijn besparingen in de overhead mogelijk, maar minder dan wij destijds inschatten. 

Terugkijkend blijkt een besparingspotentieel van tenminste 10% realistisch.  

 

Eenmalige kosten  

Naast een structurele kostenbesparing leidt de samenvoeging van de BOR-taken ook tot eenmalige 

kosten. Avri heeft de afgelopen jaren, door de inbreng van de BOR-taken door de vier gemeenten, 

ervaring opgedaan (en leergeld betaald) met het samenvoegen van werkzaamheden, het inbedden 

van personeel en het aanpassen werkprocessen. In het eerste jaar van samenvoeging zullen we 

eventuele besparingsmogelijkheden inzetten om de samenvoeging van werkzaamheden te 

bekostigen. 

 

Overige mogelijkheden  

Avri kan werken vanaf de werf in Geldermalsen. Dit is echter niet nodig. Het hoofdkantoor en de 

grootste werf van Avri zijn gevestigd aan de Meersteeg in Geldermalsen. Daarmee zitten de 

medewerkers nog steeds vergelijkbaar dichtbij het gemeentekantoor. Vanuit deze locatie kunnen de 

werkzaamheden in huidige gemeente Geldermalsen zonder significante extra investeringen worden 

uitgevoerd. Dit betekent dat de gemeente de bestaande werf van de buitendienst in Geldermalsen kan 

verkopen of ontwikkelen voor andere doeleinden, zoals bijvoorbeeld woningbouw als de gemeente dat 
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wil. De financiële effecten hiervan zijn niet bekend en niet meegenomen in de eerder berekende 

besparingsmogelijkheden. 

 

2.3.3. Kwetsbaarheid 

Avri voert het beheer van de openbare ruimte reeds uit in vier gemeenten. Door deze schaal zijn er op 

ieder specialisme meerdere medewerkers inzetbaar en kunnen zij elkaar onderling vervangen. Ook 

zijn we hierdoor bijvoorbeeld in staat om een professionele calamiteitendienst in stand te houden die 

ook buiten werktijden snel en adequaat kan reageren bij calamiteiten, waarbij de veiligheid in de 

openbare ruimte in het geding is. De calamiteitendienst is 7 dagen per week, 24 uur per dag 

operationeel. 

 

Met onze schaal loont het om te investeren in beheersystemen en innovatie. Het is onderdeel van ons 

DNA. Een goed voorbeeld van innovatie betreft de plaatsing van twee meetstations in 2016 ten 

behoeve van de gladheidbestrijding. Met behulp van geavanceerde metingen kunnen we gericht 

beoordelen wanneer er gestrooid moet worden. Dit zorgt voor een daling van de kosten omdat er niet 

meer gestrooid wordt op momenten dat dit niet nodig is, maar het zorgt tevens voor meer veiligheid 

omdat er nu wel gestrooid wordt op momenten waarop het moet. Hierbij zijn we niet meer afhankelijk 

van een signaal van de provincie. Ook zijn we meer preventief gaan strooien (voordat het glad wordt) 

in plaats van curatief (als het al glad is). Per saldo hebben we afgelopen winter 9 keer minder hoeven 

te strooien dan de omliggende gemeenten, met minimaal vergelijkbaar resultaat.  

 

Een ander voorbeeld is dat al onze medewerkers van de buitendienst voorzien zijn van tablets met 

toegang tot alle (beheer)systemen. Dit leidt tot een betere opdrachtuitvoering, maar ook kunnen zij 

bewoners direct van informatie voorzien over bijvoorbeeld de status van meldingen, beheerinformatie 

en kadastrale gegevens.  

 

2.3.4 Kansen voor medewerkers 

Bij Avri zijn van oudsher relatief veel mensen werkzaam die ongeschoold of alleen praktisch 

geschoold zijn. Tot voor kort was het voor een deel van ons personeel niet mogelijk om een 

beroepsopleiding te volgen in de sector "Afval, Milieu en Beheer Openbare Ruimte" (AMBOR) 

waarmee ook een erkend MBO-diploma kon worden behaald. Sinds die mogelijkheid er wel is (2014) 

is Avri bezig met een traject, om onze medewerkers vrijwillig te scholen op MBO-1 en MBO-2 niveau. 

 

De medewerkers van de overgekomen buitendiensten zijn tevreden over Avri als werkgever. Dit blijkt 

uit de gesprekken die in 2017 gevoerd zijn met deze groep. De tevredenheid is vooral het gevolg van 

de aandacht en de snelheid waarmee operationele problemen worden opgelost, de investeringen in 

opleiding en de horizontale (andere werkzaamheden) en verticale (meer verantwoordelijkheden) 

doorgroeimogelijkheden. Hieronder staan drie voorbeelden van carrièrestappen die 

buitendienstmedewerkers bij ons maken. 

 Twee medewerkers die zijn overgekomen vanuit Neerijnen als algemeen onderhoudsmedewerker 

hebben zich doorontwikkeld tot gebiedsverantwoordelijk voorman. 

 Een medewerker die is gestart als chauffeur is doorgegroeid naar integrale handhaver, een 

andere voormalige chauffeur is nu werkzaam als beeldinspecteur openbare ruimte. 

 Een onderhoudsmedewerker die is overgekomen vanuit Buren is nu kraanmachinist in de 

overslaghal van Avri.  

Avri hanteert net als de gemeente de cao CAR-UWO. Onze ervaring bij de inbreng van de BOR-taken 

door de vier gemeenten is dat de verschillen in arbeidsvoorwaarden beperkt zijn. In een sociaal plan 

zullen afspraken worden gemaakt om eventuele verschillen in arbeidsvoorwaarden te compenseren. 

 

2.3.5 Oog- en oorfunctie buitendienst 

In het herindelingsadvies staat dat voor West Betuwe de oog- en oorfunctie van de buitendienst van 

grote waarde is. Binnen de afdeling Ibor is het werk gebiedsgericht georganiseerd. Hierdoor kennen 

onze medewerkers de wijk waarin ze werken goed en vervullen ze een grote sociale rol. Onze 

medewerkers staan dagelijks in contact met de wijkbewoners. De medewerkers zijn door burgers op 
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straat eenvoudig aan te spreken. Burgers kunnen uiteraard hun meldingen ook kwijt via het KCC 

(telefonisch), online en sinds 1 januari 2018 ook via de Avri-app.  

 

Om de oog- en oorfunctie van een buitendienst echt succesvol te laten zijn, is het essentieel dat 

meldingen om worden gezet in acties. Bij Avri borgen we dit op een aantal manieren. 

 Bij incidenten informeren we de contactpersoon bij de gemeente en bepalen we samen wat de 

benodigde vervolgactie is. De lijnen naar de betrokken wethouder houden we graag kort! 

 Naast het beheer van de openbare ruimte zamelen wij afval in en hebben wij handhavers in dienst 

die op kunnen treden bij overtredingen in de openbare ruimte. Hierdoor kunnen we vraagstukken 

snel en integraal oppakken. Deze integrale aanpak levert ook meerwaarde op bij het doorvoeren 

van concrete aanpassingen in het beheer en onderhoud in een buurt.  

 Bij meldingen via de app koppelen wij de melder direct terug wat er met de melding wordt gedaan 

en wanneer deze is afgehandeld. 

 Alle meldingen worden door ons geregistreerd. We houden gegevens bij als het gaat om de 

locatie, het soort melding en de doorlooptijd voordat de melding is afgehandeld. Samen met de 

beleidsmedewerkers van de gemeente kunnen we deze meldingen diepgaand analyseren en 

vormt dit een belangrijke bron voor nieuw beleid. Op dit moment zijn we bezig met de ontwikkeling 

van een dashboard waarin alle meldingen op een interactieve, gebruiksvriendelijke interface te 

raadplegen zijn. Een voorbeeld van dit dashboard is hierna weergegeven.  

 

Een mogelijkheid om de oog- en oorfunctie verder te versterken is om de voormannen van de 

buitendienst te laten meedraaien in bijvoorbeeld wijk- of dorpsoverleggen. Op dit moment vullen we dit 

in Neerijnen nog beperkt in, maar wij zien dit wel als een logische vervolgstap. Zo zijn we in Tiel 

aanwezig op bewoners- en ondernemersavonden. Tijdens deze bijeenkomsten hebben burgers en 

bedrijven de mogelijkheid om vragen te stellen, halen wij de wensen op en gaan we bij praktische 

knelpunten direct aan de slag. In Neder-Betuwe participeren we in een pilot waarbij gewerkt wordt met 

het instrument belevingsonderzoeken. 

 
2.3.6 Participatie van inwoners  

In het herindelingsadvies staat dat West Betuwe de basiskwaliteit in de openbare ruimte garandeert 

en dat de gemeente inwoners wil stimuleren om in de woongebieden een bijdrage te leveren. In de 

strategische visie van Avri is bewonersparticipatie ook een belangrijk speerpunt. Ter illustratie 

hieronder enkele voorbeelden, waarmee wij in Neerijnen bewonersparticipatie stimuleren: 

 Jaarlijks organiseren wij het project Waaljutters. Hierbij ruimen meer dan honderd vrijwilligers van 

vijf verenigingen zwerfvuil op dat in de uiterwaarden langs de Waal ligt. 

 Wij ondersteunen projecten in het kader van NLdoet door materiaal ter beschikking te stellen. 
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 Diverse bewoners, speeltuinverenigingen en kerken onderhouden het groen (plantvakken) in hun 

eigen buurt. Wij ondersteunen hen met kennis, het in bruikleen geven van materiaal en het 

afvoeren van snoeihout.  

 Samen met het bewonersinitiatief Levend Landschap werken we aan een mooier en groener Tuil. 

De bewoners hebben een plan opgesteld en helpen ook zelf mee. Wij ondersteunen door 

expertise ter beschikking te stellen en te helpen met het plaatsen en weghalen van objecten.  

Graag gaan we in overleg met de gemeente hoe we hier in West Betuwe concreet handen en voeten 

aan kunnen geven. Hierbij brengen we vanzelfsprekend onze kennis en ervaring in.  

 

2.3.7 Dichtbij en op maat 

In het herindelingsadvies staat dat West Betuwe de dienstverlening aan inwoners dichtbij en op maat 

aanbiedt. Dit uitgangspunt kunnen wij adequaat invullen.  

 Als standplaats gebruiken wij de werf van de voormalige gemeente Geldermalsen of de werf op 

het Avri-terrein in Geldermalsen. Daarnaast willen wij bij samenwerking graag gebruik maken van 

de huidige werf van de gemeente Lingewaal. De locaties van waaruit de dienstverlening wordt 

georganiseerd zijn daarmee vergelijkbaar dichtbij als bij de keus voor een gemeentelijke 

buitendienst. 

 Graag zijn wij bereid om te investeren in korte lijnen met onze opdrachtgever en de betrokken 

wethouder(s). Bij voorkeur maken we bij de jaarlijkse budgetafspraken ruimte voor het leveren van 

maatwerk, zodat we snel en adequaat kunnen inspelen op vragen als dat nodig is. Bij de andere 

Iborgemeenten bestaan reeds korte lijnen. Toen vorig jaar bijvoorbeeld de gemeente Tiel graag 

het centrum van B- naar A-niveau wilde brengen zijn wij daar, na enig overleg, de volgende dag 

mee gestart. Vaak zijn we echter in staat om opdrachten direct (hetzelfde uur of dezelfde dag) uit 

te voeren. Avri staat operationeel gezien niet op afstand. Het enige verschil is dat de wethouder 

het personeel niet direct zelf aanstuurt, maar dat dit gebeurt door de leiding van Avri.  

 Avri is eigendom van de gemeenten in Rivierenland. Als eigenaar van Avri heeft West Betuwe een 

belangrijke stem in de strategische koers van onze organisatie.  

 Op dit moment gebruiken de inwoners van de gemeente Lingewaal het afvalbrengstation in 

Gorinchem. Avri betaalt hiervoor jaarlijks een vergoeding aan afvalinzamelaar Waardlanden. Op 

basis van een eerste verkenning lijkt het een serieuze mogelijkheid om een werf in Lingewaal te 

combineren met een afvalbrengpunt. Dit zou kortere rijafstanden voor inwoners betekenen, met 

naar verwachting een frequenter gebruik van het afvalbrengstation en betere 

scheidingsresultaten. Het past het ook beter bij de beleidsdoelstellingen op het gebied van afval, 

aangezien de acceptatievoorwaarden op het brengpunt van Waardlanden afwijken van die van 

Avri. Bij samenwerking zullen wij deze optie onderzoeken.  

 

2.4 Samenvattend 

Naar onze overtuiging zijn er goede argumenten die pleiten voor samenwerking tussen West Betuwe 

en Avri. De visies van beide organisaties sluiten naadloos op elkaar aan als het gaat om participatie 

van inwoners, oog- en oorfunctie van de buitendienst, duurzaamheid en flexibiliteit in de uitvoering. 

Daarnaast profiteert West Betuwe bij samenwerking van schaalvoordelen en lage uitvoeringskosten.  
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3. Consequenties scenario’s in beeld 
 

3.1 Schets van de scenario’s 

In de onderzoeksopdracht Verbonden Partijen die het West Betuwe Beraad op 22 januari 2018 heeft 

vastgesteld zijn een drietal scenario’s benoemd: 

1. De beleidstaken en de uitvoerende taken bij Avri;  

2. De beleidstaken bij de gemeente West Betuwe en de uitvoerende taken bij Avri;  

3. De beleidstaken en de uitvoerende taken bij de gemeente West Betuwe. 

 

Wij hebben in dit rapport daarnaast nog een scenario toegevoegd (scenario 2a). In dit scenario 

worden niet alleen de beleidstaken ondergebracht bij West Betuwe, maar ook beheertaken op het 

gebied van engineering en projectrealisatie.  

 

De onderzochte scenario’s zijn op hoofdlijnen hieronder weergegeven.  

 1 beleid en 
uitvoering 
door Avri 

2 beleid door West 
Betuwe en 
beheer/uitvoering 
door Avri 

2a beleid en 
beheer door WB 
en uitvoering 
door Avri 

3 beleid en 
uitvoering door 
West Betuwe 
 

West Betuwe 
Opdrachtgever 

 Beleid Beleid, beheer en 
projecten. 

Beleid en 
uitvoering 

Avri 
Opdrachtnemer 

Beleid en 
uitvoering 

Beheer, projecten, 
schoon, groen en 
servicetaken 

Schoon, groen en 
servicetaken 

 

 

In paragraaf 3.3. tot en met 3.6 zijn de scenario’s toegelicht en consequenties op hoofdlijnen in beeld 

gebracht en beoordeeld. Een meer gedetailleerde uitwerking is mogelijk en ons inziens ook 

noodzakelijk voordat definitieve besluitvorming kan plaatsvinden. Dit vraagt een aanpak waarbij 

gezamenlijk dieper ingezoomd wordt op de verschillen in werkwijze en prestaties tussen de drie 

betrokken organisaties.  

 

In de onderzoeksopdracht Verbonden Partijen is aangeven dat er tijdsdruk op het proces zit, om 

medewerkers tijdig te kunnen plaatsen in de nieuwe organisatie. We kunnen ons goed voorstellen dat 

dit een doorslaggevend argument is. Hierbij willen wij aangeven dat het voor ons (vanuit het werk 

geredeneerd) een werkbare optie is om tijdelijk de huidige situatie, met daarin drie buitendiensten, te 

continueren, mocht dit gewenst zijn.  

 

3.2 Omvang takenpakket  

Het Antea-rapport uit 2016 vermeldt de omvang van het takenpakket van de drie gemeenten zowel als 

het gaat om de omzet als de formatie. Uit het rapport volgt dat Neerijnen beschikt over één fte. Dit 

betreft de invulling van de opdrachtgeversrol richting Avri. De invulling van de binnen- en buitendienst 

is momenteel volledig belegd bij Avri. Ten behoeve van deze rapportage hebben wij de door ons 

begrote ureninzet in 2018 voor Neerijnen omgerekend naar formatie.  

 

Op basis van de bovenstaande bronnen ontstaat op hoofdlijnen het volgende beeld. 

 

 Geldermalsen Neerijnen Lingewaal Totaal 
 

Omzet € 12.915.000 € 3.876.000 € 3.379.000 € 20.170.000 

Formatie 

- Binnendienst 
- Buitendienst 
- Totaal 

 
14 
22 
36 

 
9 
10 
19 

 
7 
8 
15 

 
30 
40 
70 

Locatie werf Geldermalsen Tiel Heukelum  
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Afhankelijk van het gekozen scenario verschuift het budget ter grootte van circa € 20 miljoen en de 

inzet van circa 70 medewerkers.  

 

3.3 Scenario 1: beleid en uitvoering door Avri 

 

3.3.1 Omschrijving 

De gemeente heeft in dit scenario gebiedsregisseurs in dienst die een regiefunctie vervullen in de 

openbare ruimte en ook als contactpersoon fungeren voor Avri. Avri ontzorgt de gemeente door het 

opstellen van beleid, het beheren van de gegevens, het begeleiden van projecten en het onderhouden 

van de openbare ruimte. Dit is het model zoals dat momenteel in Neerijnen wordt gehanteerd.  

 

3.3.2 Organisatorische consequenties 

De aansturing door de gemeente gebeurt op strategisch niveau. Avri is verantwoordelijk voor de 

beleidsmatige en operationele vertaling van bestuurlijke wensen en prioriteiten. Hiervoor wordt gebruik 

gemaakt van de bestaande structuren die Avri momenteel hanteert met de deelnemers die BOR-taken 

hebben ingebracht als het gaat om de invulling van de opdrachtgever- en opdrachtnemersrol. Er wordt 

een DVO afgesloten, jaarlijks wordt de jaaropdracht bepaald, tussentijds worden de resultaten 

gevolgd en in overleg vind bijsturing plaats.  

 

3.3.3 Personele consequenties 

In dit scenario zal het overgrote deel van de medewerkers overgaan naar Avri.  

- Gelet op de omvang van de nieuwe gemeente zal één gebiedsregisseur niet volstaan. Onze 

inschatting is dat er in dit scenario circa 2 tot 4 regisseurs bij de gemeente werkzaam zijn.  

- De resterende 66 formatieplaatsen vallen onder de verantwoordelijkheid van Avri. Concreet leidt 

dit ertoe dat het dienstverband van ongeveer 50 medewerkers van Lingewaal en Geldermalsen 

overgaat naar Avri. 

- Zoals reeds in het voorgaande hoofdstuk is aangegeven zijn de verschillen in arbeidsvoorwaarden 

beperkt. De gemeenten en Avri kennen dezelfde CAO en eventuele verschillen in 

arbeidsvoorwaarden zullen middels een sociaal plan worden gecompenseerd. Met name voor de 

buitendienstmedewerkers biedt Avri veel mogelijkheden om horizontaal (andere werkzaamheden) 

en verticaal (meer verantwoordelijkheden) door te groeien.  

 

3.3.4. Financiële consequenties 

Avri kent een financieringsmodel waarbij bij de start van ieder jaar er budgetafspraken worden 

gemaakt. Aan het eind van het jaar worden de werkelijke kosten afgerekend.  

 

Structureel kostenvoordeel 

Wij verwachten in dit scenario een kostenvoordeel van minimaal 10% te realiseren op de huidige 

omzet in Geldermalsen en Lingewaal. Gelet op de begrote omzet in 2016 betekent dit een voordeel 

van circa € 1,5 miljoen.  

 

Dit voordeel realiseren we door:  

1. geen gebruik te maken van de huidige werf van de gemeente Geldermalsen,  

2. schaalvoordelen te benutten,  

3. een lage, op het primair proces toegesneden overhead en  

4. een effectieve inzet van medewerkers en materieel. De vier onderdelen zijn toegelicht in 

paragraaf 2.3.2. 

 

Een deel van het kostenvoordeel realiseren wij op producten waarvoor de gemeenten leges 

ontvangen, zoals bij riolering, zwerfvuil en het beheer van de begraafplaatsen. Deze producten mogen 

maximaal 100% kostendekkend zijn. Voor zover de gemeenten momenteel kostendekkende tarieven 

hanteren zal een deel van het kostenvoordeel leiden tot lagere legestarieven voor inwoners in plaats 

van een lagere OZB.  

 

Incidentele kosten 
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- Avri krijgt in dit scenario te maken met incidentele kosten om de uitbreiding van het takenpakket in 

te bedden in de nieuwe organisatie. Dit kost naar verwachting één tot twee jaar tijd.  

- Vooral de inbedding van de binnendienstwerkzaamheden zal de nodige tijd en aandacht vragen. 

Voor de buitendienstwerkzaamheden kunnen we terugvallen op de kennis en ervaring die we 

hebben opgedaan bij de inbreng van de BOR-taken. Dit is bij de binnendienstwerkzaamheden in 

mindere mate het geval.  

- De incidentele kosten vangen we op door het structurele kostenvoordeel in het eerste jaar 

hiervoor in te zetten. Een vergelijkbaar werkwijze hebben we ook bij de inbreng van taken door 

Tiel gehanteerd.  

- De gemeente krijgt in dit scenario te maken met frictiekosten. Er gaan circa 50 medewerkers over 

van de gemeente naar Avri. De gemeente zal de bijbehorende overheadkosten navenant moeten 

afbouwen. In de regel wordt hiervoor een termijn van 3 tot 5 jaar gehanteerd. Mogelijk kan dit bij 

de herindeling sneller, omdat ook de overheadfunctie in West Betuwe opnieuw zal moeten worden 

ingericht.  

 

3.3.5 Beoordeling 

- Het scenario waarbij beleid en uitvoering bij Avri worden ondergebracht is financieel op de lange 

termijn het meest interessant. De gemeente profiteert van de schaalvoordelen en de lage kosten 

van Avri.  

- Expertise gericht op beleidsvorming wordt ingekocht bij Avri. Hierbij bestaat het risico dat bij de 

gemeente de kennis van het areaal en het gebied zal afnemen
2
. Wij kunnen ons goed voorstellen 

dat beleidsvorming bij uitstek als een kerntaak van de gemeente wordt gezien.  

- Voor Avri biedt de inbreng van de beleidstaken meerwaarde, maar ook een opgave om deze taak 

in te bedden in de organisatie. Synergievoordelen met de andere gemeenten zijn beperkt, 

aangezien zij deze taak niet hebben belegd bij Avri.  

 

3.4 Scenario 2: beleid door West Betuwe en beheer/uitvoering door Avri 

 
3.4.1 Omschrijving 

De gemeente stelt het beleid op en heeft gebiedsregisseurs in dienst. Zij ondersteunen het college en 

de gemeenteraad bij het bepalen van de inrichting- en het onderhoudsniveau in de openbare ruimte. 

Zij zorgen tevens voor de opdrachtverlening aan Avri. Avri zorgt ervoor dat het beleid wordt 

uitgevoerd. Hierbij voert Avri handmatig werk zelf uit, zodat zij invulling kan geven aan de oog- en 

oorfunctie van de buitendienst. Machinaal werk wordt gebundeld en aanbesteed op de markt.  

 
3.4.2 Organisatorische consequenties 

- In dit scenario behoudt de gemeente de regie en stelt het beleid op. Over de tactische vertaling 

van beleid naar uitvoering vindt regelmatig afstemming plaats tussen de gemeente en Avri.  

- Net als in het voorgaande scenario wordt de aansturing geborgd middels afspraken in een DVO, 

jaaropdracht en tussentijdse rapportages. 

 
3.4.3 Personele consequenties 

Op basis van de omschrijving en het totale aantal betrokken medewerkers hebben we een ruwe 

inschatting gemaakt van de verdeling van personeel tussen West Betuwe en Avri in dit scenario.  

 

 West Betuwe Avri 

 FTE Werkzaamheden FTE Werkzaamheden 

Binnendienst 12 Gebiedsregisseurs 
Beleidsmdw: riolering, groen, 
water, spelen, openbare 
verlichting, wegen. 

18 Bestekken / tekenen, projecten 
Gegevensbeheer en 
meerjarenplanning 
Schouwen. 

Buitendienst 0  40 Uitvoering groen, schoon en 
service 

                                                           
2
 Dit risico signaleert Antea bij de huidige situatie in Neerijnen, zie citaat bij paragraaf 2.2. 
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Het grootste deel van het betrokken personeel komt in dit scenario in dienst van Avri. Andersom zal 

een aantal beleidsmatige functies overgaan van Avri naar West-Betuwe.  

 
3.4.4. Financiële consequenties 

 
Structurele kosten 

Net als in het eerste scenario verwachten wij een kostenvoordeel te realiseren van tenminste 10% op 

het takenpakket dat bij Avri wordt ingebracht.  

 

De omvang van het takenpakket zal beperkter zijn aangezien een substantieel deel van de 

binnendiensttaken in West Betuwe is belegd. Naast het personeel zal ook een deel van de budgetten 

voor beleidsvorming en voorbereiding bij de gemeente worden ondergebracht. Bovendien ontstaan er 

extra kosten en tijdsinzet om de afstemming tussen beleid (West Betuwe) en uitvoering (Avri) te 

borgen. Ons beeld is dat een structurele kostenbesparing van € 1 tot € 1,2 miljoen op de huidige inzet 

in Geldermalsen en Lingewaal realistisch is, gelet op de omvang van het in te brengen takenpakket.  

 

Voor een onderbouwing van de wijze waarop wij de besparing verwachten te realiseren verwijzen we 

naar de toelichting in hoofdstuk 2. Net als in het voorgaande scenario zal een deel van het structurele 

kostenvoordeel leiden tot lagere legestarieven en niet tot vrije bestedingsruimte voor de gemeentelijke 

begroting.  

 

Incidentele kosten 

Avri krijgt in dit scenario te maken met incidentele kosten om de uitbreiding van het takenpakket in te 

bedden in de nieuwe organisatie. Dit kost naar verwachting één tot twee jaar tijd. De incidentele 

kosten vangen we op door een deel van het structurele kostenvoordeel in het eerste jaar hiervoor in te 

zetten. Een vergelijkbaar werkwijze hebben we ook bij de inbreng van taken door Tiel gehanteerd.  

 

Er gaan per saldo circa 40 medewerkers van de gemeente naar Avri. De gemeente kan de 

bijbehorende overheadkosten navenant afbouwen. In de regel wordt hiervoor een termijn van 3 tot 5 

jaar gehanteerd. Mogelijk kan dit bij de herindeling sneller, omdat ook de overheadfunctie na de fusie 

opnieuw zal moeten worden ingericht. 

 

De omvang van de af te bouwen overhead is lager in dit scenario dan in het eerste scenario. Niet 

alleen omdat er minder medewerkers overgaan, maar ook omdat een belangrijk deel van de 

binnendienstmedewerkers in dienst komt van West Betuwe. Binnendienstmedewerkers maken in de 

regel meer gebruik van ondersteunende faciliteiten (overhead) dan buitendienstmedewerkers. 

 

3.4.5 Beoordeling 

- Anders dan in het voorgaande scenario is de gemeente zelf in staat om ontwikkelingen in de 

openbare ruimte te initiëren en te faciliteren. Zij heeft hiervoor gebiedsregisseurs en 

beleidsmedewerkers in dienst.  

- Avri ondersteunt de gemeente met de tactische en operationele vertaling van dit beleid. Hiermee 

profiteert West Betuwe van expertise en schaalvoordelen van Avri, en daarmee van structureel 

lagere kosten.  

- Binnen deze variant zijn veel mogelijkheden om maatwerk te realiseren en bewonersparticipatie te 

faciliteren. Succesvoorwaarde hierbij is dat er korte lijnen worden georganiseerd met de 

bestuurder en dat er regelmatig afstemming plaatsvindt tussen beleid en de uitvoering. Dit is 

mensenwerk en vraagt van weerszijden inspanning. 

 

3.5 Scenario 2a: beleid en beheer door West Betuwe en uitvoering door Avri 

 
3.5.1 Omschrijving 

De gemeente stelt het beleid op en voert zelf beheer- en ingenieurstaken uit. De gemeente zorgt 

ervoor dat het planmatig onderhoud voor civieltechnische werkzaamheden wordt aanbesteed in de 
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markt en zij heeft een eigen projectbureau dat reconstructies, groot en vervangingsonderhoud in de 

openbare ruimte vormgeeft. Vanuit haar oog- en oorfunctie adviseert Avri de gemeente bij het 

doorvoeren van aanpassingen.  

 

In dit scenario richt Avri zich primair op het beheer en de uitvoering van groen-, schoon- en 

servicetaken in de openbare ruimte. Onder de servicewerkzaamheden valt ook het dagelijks 

onderhoud bij wegen, riolering en andere civiel-technische beheerproducten. Avri pakt het handmatig 

werk op met inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.  

 
3.5.2 Organisatorische consequenties 

- In dit scenario geeft de gemeente naast de beleidstaken ook uitvoering aan aanpassingen aan de 

inrichting van de openbare ruimte en aan het aanbesteden en toezicht op het planmatig 

onderhoud bij civieltechnische werkzaamheden. Avri pakt de handmatige werkzaamheden op. Dit 

betekent dat zowel de gemeente als Avri invulling geven aan de uitvoering. Op operationeel 

niveau is er afstemming nodig over de afhandeling van meldingen en om de integraliteit in de 

uitvoering te bewaken.  

- Een andere organisatorische consequentie is dat er goede afspraken over de uitwisseling van 

gegevens gemaakt moeten worden. Beide organisaties hebben voor de uitvoering toegang nodig 

tot beheersystemen. Een belangrijk uitwerkpunt in dit scenario is dan ook om te bepalen wie 

welke gegevens beheert en hoe de informatie-uitwisseling tot stand komt.  

- Net als in de voorgaande scenario’s wordt de aansturing geborgd middels afspraken in een DVO, 

een jaaropdracht en tussentijdse rapportages. 

 
3.5.3 Personele consequenties 

Op basis van de omschrijving en het totale aantal betrokken medewerkers hebben we een ruwe 

inschatting gemaakt van de verdeling van personeel tussen West Betuwe en Avri in dit scenario. 

Hierbij zijn we ervan uitgegaan dat het gegevensbeheer voor groen- en schoontaken door Avri wordt 

opgepakt en dat de gemeente dit voor grijs (civiel-techniek) doet.  

 

 West Betuwe Avri 

 FTE Werkzaamheden FTE Werkzaamheden 

Binnendienst 26 Gebiedsregisseurs, 
beleidsmedewerkers 
Grijs en projecten: bestekken, 
gegevensbeheer, 
meerjarenplanning 

4 Groen en schoon: bestekken,  
gegevensbeheer, 
meerjarenplanning 
Schouwen 

Buitendienst 0  40 Uitvoering groen, schoon en 
service 

 
De bovenstaande verdeling heeft als consequentie dat een substantieel deel van de huidige 

binnendienst van Avri overgaat naar de gemeente. Andersom zullen er geen of slechts in beperkte 

mate binnendienstmedewerkers van Geldermalsen of Lingewaal overgaan naar Avri. Voor de 

buitendienstmedewerkers geldt dat zij allen in dienst komen van Avri. 

 

3.5.4. Financiële consequenties 

 

Structurele kosten 

Net als in de voorgaande scenario’s verwachten wij een kostenreductie te kunnen realiseren van 

minimaal 10% op de extra werkzaamheden die worden ingebracht bij Avri.  

 

De exacte werkomvang voor Avri is zonder zicht op de feitelijke werkafspraken moeilijk in te schatten. 

Zeker omdat een deel van de huidige werkzaamheden voor Neerijnen overgaat naar de gemeente. 

Ook moet rekening worden gehouden met inzet om de afstemming op operationeel niveau te borgen 

en de uitwisseling van gegevens te organiseren. Ons beeld, op basis van een eerste vingeroefening, 

is dat een structurele kostenbesparing van € 300.000 tot € 500.000 haalbaar is. Hierbij gaan we 
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ervanuit dat de binnendiensttaken kostenneutraal in de nieuwe gemeente georganiseerd kunnen 

worden.  

 

Incidentele kosten 

- Avri krijgt in dit scenario te maken met incidentele kosten om de uitbreiding van het takenpakket in 

te bedden in de nieuwe organisatie. Dit kost naar verwachting één tot twee jaar tijd. De incidentele 

kosten vangen we op door een deel van het structurele kostenvoordeel in het eerste jaar hiervoor 

in te zetten. Een vergelijkbaar werkwijze hebben we ook bij de inbreng van taken door Tiel 

gehanteerd.  

- Een omvangrijk deel van de binnendienst gaat over naar West-Betuwe, terwijl de buitendienst 

overgaat naar Avri. Per saldo verwachten wij dat dit leidt tot een beperkte afbouw van 

toegerekende overheadkosten bij de nieuw te vormen gemeente.  

 

3.5.5 Beoordeling 
- De consequentie van dit scenario is dat zowel de gemeente als Avri belast is met een deel van de 

uitvoering in de openbare ruimte. De knip is zodanig aangebracht dat wij verwachten dat dit 

scenario tot efficiëntievoordelen leidt voor de gemeente. Echter de omvang hiervan is een stuk 

beperkter dan in de voorgaande twee scenario’s. Hier staat tegenover dat de gemeente niet alleen 

beleidskennis in huis heeft, echter ook de tactische vertaling ervan zelf kan uitvoeren. Hoewel wij 

ervan overtuigd zijn dat Avri de gemeente op dit punt goed kan bedienen en juist de tactische 

vertaling van beleid naar uitvoering de mogelijkheden voor een effectief en efficiënte uitvoering 

vergroot, kan dit een argument zijn om te kiezen voor dit scenario. 

- In dit scenario zijn de personele verschuivingen in de binnendienst relatief beperkt, waardoor de 

incidentele frictiekosten in dit scenario relatief laag zijn.  

 

3.6 Scenario 3: beleid en uitvoering door West Betuwe 

 

3.6.1 Omschrijving 

De gemeente voert in dit scenario de BOR-taken volledig zelf uit. De gemeente heeft een eigen 

binnendienst die verantwoordelijk is voor gebiedsregie, beleid, projecten en gegevensbeheer. 

Daarnaast beschikt de gemeente over een eigen buitendienst.  

 

3.6.2 Organisatorische consequenties 

De gemeente stuurt de medewerkers direct aan. Dit betekent dat er korte lijnen kunnen worden 

georganiseerd. Hier hoort bij dat de bedrijfsrisico’s op het gebied van personeel, inzet van materieel 

en materieel en inhuur van marktpartijen ook volledig bij de gemeente ligt. 

 

3.6.3 Personele consequenties 

- In dit scenario zullen alle betrokken medewerkers van Geldermalsen en Lingewaal overgaan naar 

de nieuwe gemeente West Betuwe.  

- Daarnaast zullen de medewerkers van Avri die voor het merendeel van hun werkzaamheden 

worden ingezet voor Neerijnen worden overgeplaatst naar West-Betuwe.  

- Over de wijze van overplaatsing zal Avri afspraken moeten maken in een sociaal plan met het 

Georganiseerd Overleg. Hierbij zijn een plaatsing op basis van mens volgt werk en behoud cq. 

compensatie van arbeidsvoorwaarden voor ons het vertrekpunt. 

- Een deel van de binnendienst van Avri werkt voor een beperkt deel van hun tijd voor Neerijnen. 

Het zelfde geldt voor de ondersteunende functies. Om te voorkomen dat de uittreding van 

Neerijnen tot kostenverhoging voor de andere BOR-gemeenten leidt, zal de formatie moeten 

worden afgebouwd. Hierop zal beleid worden geformuleerd, waarbij de inzet is om gedwongen 

ontslagen te voorkomen.  

- Avri maakt veelvuldig gebruik van de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De 

teamleiders en voormannen zijn opgeleid om te werken met deze doelgroep. Uit ervaring weten 

we dat deze expertise binnen de huidige buitendiensten van Geldermalsen en Lingewaal niet in 

vergelijkbare mate aanwezig is. Het vraagt bijzondere aandacht in de overdracht om de 

consequenties voor deze groep te beperken.   
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3.6.4. Financiële consequenties 

 

Structurele kosten 

Bij het scenario van een gemeentelijke buitendienst moet er rekening worden gehouden met een 

kostenverhogend effect. Antea heeft de kosten (begroting 2016) voor de taakvelden in de openbare 

ruimte in beeld gebracht en deze kosten uitgedrukt in verhouding tot het te beheren areaal. Dit geeft 

het volgende beeld
3
: 

- Geldermalsen is bij 1 taakveld het goedkoopst, op 7 taakvelden het duurst. 

- Lingewaal is bij 5 taakvelden het goedkoopst, op 2 taakvelden het duurst. 

- Neerijnen (Avri) is bij 6 van de twaalf taakvelden het goedkoopst, op 3 taakvelden het duurst.  

 

Antea heeft géén onderzoek verricht naar de aard, oorzaak, of samenstelling van verschillen in 

kosten. Zij stelt dat dat de cijfers slechts een eerste (richtinggevende) indicatie geven en dat nader 

onderzoek en verdere verdieping van de cijfers wenselijk is. De cijfers zeggen op zichzelf dus niet 

zoveel. Echter het versterkt wel het beeld dat een gemeentelijke buitendienst het risico van een 

kostenverhogend effect met zich meebrengt.  

Incidentele kosten 

- Bij de keus om alles in eigen beheer uit te voeren, moet West Betuwe naar onze inschatting 

rekening houden met substantiële implementatiekosten. Zoals Antea reeds in haar onderzoek 

aangeeft, verschillen de werkwijzen van de drie buitendiensten wezenlijk. De harmonisatie betreft 

niet alleen de overgang van personeel. Er zal de nodige inzet nodig zijn voor harmonisatie van 

werkprocessen, ICT-systemen en het opzetten van een nieuwe structuur van sturing en 

verantwoording.  

- In artikel 19 van de raamovereenkomst tussen Neerijnen en Avri is bepaald dat de gemeente de 

kosten die - direct en indirect - voortvloeien uit de opzegging vergoedt. Deze regel is afgesproken 

om te voorkomen dat de andere deelnemers financieel nadeel ondervinden als een gemeente de 

inkoop van haar diensten beëindigt.  

- Als gevolg daarvan krijgt West Betuwe in dit scenario te maken met ontvlechtingskosten. Het 

betreft de projectkosten om de overgang van werkzaamheden, mensen en middelen te 

begeleiden en frictiekosten om boventallig personeel in het primair proces en materieel en 

overhead bij Avri af te bouwen.  

- Een eerste berekening van de ontvlechtingskosten (door een extern bureau) komt uit ruim boven 

de € 1 miljoen euro (orde grootte €1,4 miljoen). Hierbij is er reeds vanuit gegaan dat West Betuwe 

medewerkers en materieel overneemt, waarvan de werkomvang in meerderheid is toe te rekenen 

aan Neerijnen. Vanzelfsprekend zullen we in overleg met u en de andere gemeenten die BOR-

taken hebben ingebracht bestuderen hoe we de ontvlechtingskosten zo laag mogelijk kunnen 

houden.  

 

3.6.5 Beoordeling 

- Indien de gemeente West Betuwe beleid en uitvoering in de openbare ruimte volledig zelf 

organiseert, dan heeft zij voldoende massa om kennis en expertise te borgen voor een kwalitatief 

adequaat beheer van de openbare ruimte. Kwetsbare functies zoals nu in Lingewaal en op 

onderdelen in Geldermalsen bestaan, zullen zich niet meer voordoen. 

- West Betuwe zal – gelet op de verschillen in cultuur, werkwijze en systemen tussen de drie 

organisaties – rekening moeten houden met substantiële implementatiekosten. Ook is er sprake 

van ontvlechtingskosten bij Avri, waarvoor een vergoeding moet worden betaald.  

- West Betuwe profiteert in dit scenario niet van de voordelen die een samenwerking met Avri biedt. 

 

3.7 Juridische consequenties per scenario 

                                                           
3 De taakvelden gebouwenbeheer, speeltuinen en beschoeiingen zijn buiten beschouwing gelaten. Avri verricht geen werkzaamheden mbt 

gebouwenbeheer in Neerijnen. Speeltuinen heeft Geldermalsen niet in eigen beheer en bij beschoeiingen ontbreken de areaalgegevens 

van Neerijnen, zodat een vergelijking niet mogelijk is.  
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Uit de jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie EU valt op te maken dat een 

samenwerkingsovereenkomst tussen aanbestedende diensten niet aanbestedingplichtig is wanneer 

aan enkele cumulatieve criteria wordt voldaan: 

(i) Bij de overeenkomst zijn alleen aanbestedende diensten betrokken; 
a. Aan voldaan (de gemeente en Avri) 

(ii) Er is geen sprake van enige particuliere inbreng en geen enkele particuliere 
dienstverlener wordt bevoordeeld tegenover zijn concurrenten; 
a. Aan voldaan (geen particulieren betrokken) 

(iii) De overeenkomst heeft als eigenschap dat het gaat om een echte samenwerking die de 
gezamenlijke vervulling van een openbare/gemeenschappelijke taak tot doel heeft; en 
a. Aan voldaan. Beheer van de openbare ruimte is zowel een taak van de gemeente 

(wettelijke taak) als ook van GR Avri (zie artikel 2 GR Avri). 
(iv) De samenwerking wordt uitsluitend beheerst door overwegingen en eisen die verband 

houden met het nastreven van doelstellingen van algemeen belang. 
a. Aan voldaan. Beheer openbare ruimte is een doelstelling van algemeen belang. 

 

In alle samenwerkingscenario's wordt voldaan aan de horizontale publiek-publieke samenwerking en 

kan er dus een dienstverleningsovereenkomst gesloten worden zonder rekening te houden met de 

aanbestedingsregels.  
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4. Bijlage  Reactie op proces en rapport Lysias 
 

In deze bijlage geeft Avri een reactie op hoofdlijnen op het rapport van Lysias. Er zijn veel details in 

het rapport waar we onze reactie op zouden willen geven, maar ten behoeve van de leesbaarheid 

beperken we ons tot de kern: 

1. het proces is onzorgvuldig verlopen en wijkt af van de opdracht; 

2. in het onderzoeksrapport staan als gevolg hiervan onjuistheden; 

3. het onderzoeksrapport kent nauwelijks diepgang waardoor financiële verschillen niet zichtbaar 

worden en de scenario's alleen op algemeenheden worden gewogen; 

4. er is voldoende tijd om een gedegen onderzoek uit te voeren. 

 
1 Proces 
 
Scenario 2 wijkt af van de opdracht 
De onderzoekers hebben een scenario beschreven, waarbij alleen de uitvoering van Neerijnen bij Avri 
is ondergebracht en de rest van de uitvoering bij West Betuwe. De opdracht was echter om het 
scenario te onderzoeken waarin de uitvoerende taken in zijn geheel bij Avri worden ondergebracht. 
Slechts in een voetnoot wordt toegelicht waarom de opdracht is aangepast en de argumenten die 
daarbij worden genoemd zijn niet overtuigend. Er wordt gesteld dat het scenario weinig realistisch is 
en te weinig onderscheidend is ten opzichte van de andere scenario’s.  
 
Het scenario waarbij de uitvoering volledig bij Avri wordt belegd, is juist wel een realistisch scenario. 
Op dit moment hebben de vier gemeenten niet voor niets de gehele uitvoering bij Avri belegd. Daar zit 
nu juist de meerwaarde in op kwaliteit, kosten en kansen voor medewerkers. Het stelt Avri in staat om 
als partner van de gemeente te opereren en invulling te geven aan hostmanship, oog- en oorfunctie, 
duurzaamheid en participatie van inwoners.  
 
Het nu beschreven scenario: het opknippen van de taakuitvoering tussen een eigen uitvoerende 
dienst en die van Avri is juist geen toekomstbestendig scenario. Je houdt dan moedwillig twee 
uitvoerende diensten in stand, waarbij met name de gemeentelijke dienst altijd klein en kwetsbaar 
blijft. Het oorspronkelijke scenario is ook wel degelijk onderscheidend ten opzichte van scenario 1 en 
3. Het niet onderzochte scenario maakt het namelijk mogelijk om als gemeente West Betuwe de 
gebiedskennis en regie te behouden en tegelijkertijd te profiteren van de kansen die Avri biedt ten 
aanzien van kwaliteit, kosten en ontwikkelperspectief voor medewerkers. 
 
Wij zijn als Avri niet geïnformeerd over de wijziging van de opdracht. Dit leidt tot een essentiële 
beperking van de keuzemogelijkheid voor het West Betuwe Beraad. 
 
Ambtenaren van Lingewaal/Geldermalsen zijn eerder ingelicht dan medewerkers van Avri (Neerijnen) 
Niet iedereen is gelijktijdig geïnformeerd geweest over de uitkomsten van het Lysias-onderzoek. Dit 
heeft bij onze medewerkers de nodige ruis en onvrede teweeggebracht.  
 
Geen inzage conceptrapport 
Avri heeft gevraagd om inzicht te krijgen in het conceptrapport. Dit zou Avri de mogelijkheid geven om 
de onderzoekers op eventuele feitelijke onjuistheden uit het rapport te wijzen en waar nodig extra 
informatie te verstrekken. Wij hadden de verwachting dat aan dit verzoek voldaan zou worden, maar 
we hebben de gevraagde commentaarronde uiteindelijk niet gekregen. Het gevolg hiervan is dat er 
onjuistheden in het rapport staan. We noemen enkele voorbeelden daarvan onder het volgende punt. 
 
2 Onjuistheden in rapport 
 
Landelijk beeld 
Bij het hoofdstuk Landelijk Beeld stellen de onderzoekers bijvoorbeeld dat over het geheel genomen 
de taakverbreding van afvalbedrijven naar Ibor relatief zeldzaam is.  
Dit is onjuist. Tal van publieke bedrijven, zoals de DAR, Twente Milieu, ROVA, Irado, Circulus Berkel, 
RMN (om maar een paar te noemen) voeren Ibor-taken uit. De omvang hiervan groeit, vooral in het 
afgelopen decennium. Ter illustratie een citaat van de website van de NVRD:  
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“De NVRD-leden zijn van oudsher primair werkzaam op het terrein reiniging maar is vanuit breder 
perspectief en grotere verwevenheid met andere werkterreinen een belangrijke speler in de openbare 
ruimte. Bij publieke bedrijven zien wij een duidelijke ontwikkeling naar taakverbreding waarbij 
gemeentelijke publieke bedrijven hun taken verbreden van afvalbeheer en reiniging naar het integrale 
beheer en onderhoud van de openbare ruimte (grijs, groen, water, riool en onderhoud). Steeds meer 
wordt de meerwaarde erkend van een combinatie van afvalbeheer, beheer openbare ruimte en taken 
uit het sociaal domein.” 
 
Aanbesteding 
Er wordt de suggestie gewekt dat het juridisch risicovol is om taken bij Avri te beleggen. Niet alleen de 
jurist van Avri, maar reeds vele juristen hebben zich hierover het hoofd gebogen. In paragraaf 3.7 van 
voorliggend rapport is toegelicht dat voldaan wordt aan de criteria voor inbesteding. Op dit moment 
zijn er bijzonder veel situaties in Nederland waarin overheidsdiensten bij elkaar inbesteden. Ook in 
Rivierenland. Constructies die aan de in paragraaf 3.7 genoemde voorwaarden voldoen zijn nog nooit 
met succes aangevochten. 
 
Investeringen  
In alle scenario’s zullen partijen volgens het Lysiasrapport moeten investeren in de organisaties. Het 
gaat hier om een bedrag van indicatief 100.000 euro. Voor AVRI en gemeente samen. De verdeling is 
afhankelijk van het scenario.  
Bij Avri is echter reeds geïnvesteerd in bedrijfsvoering, rapportages, meldingensysteem, integraal 
beheersysteem en bijbehorende dashboards, opleidingen beeldgericht werken, interne coach 
kwetsbare medewerkers, beeldinspecteurs en kwaliteitsrapportages. Deze onderdelen moeten 
allemaal opnieuw opgezet, ontwikkeld worden als de uitvoering wordt ondergebracht bij West Betuwe 
en zullen veel meer gaan kosten dan de geraamde € 100.000,-- (zo leert onze ervaring) en vraagt op 
basis van diezelfde ervaring een ontwikkelperiode van minimaal 3 jaar. 
Er wordt overigens in het rapport weinig geschreven over de kansen die Avri biedt voor medewerkers 
met achterstand op de arbeidsmarkt (nu al ruim 80) en de werkervaringplekken voor andere 

doelgroepen (WW, statushouders, etc.).  Het gaat hierbij voornamelijk om medewerkers uit de eigen 

regio en ondersteunt zodoende ook de doelstellingen van de gemeenten op het gebied van 
werkgelegenheid.  
 
Ibor taken onderdeel GR Avri 
Volgens Lysiasrapport zijn de Ibor-taken geen onderdeel van het takenpakket zoals dat in de GR 
AVRI is vastgelegd. Deze zijn echter in de GR vastgelegd bij de afsplitsing van Avri van Regio 
Rivierenland.  
 
Gebiedsteams 
Er wordt regelmatig verwezen naar gebiedsteams (in het kader van hostmanship). Avri werkt al vanaf 
2012 in gebiedsteams en heeft hier ervaring mee opgedaan tijdens een pilot in de gemeente 
Culemborg. Daarnaast zijn er zeer korte lijnen met de teamleiders en voormannen met de 
beleidsmedewerkers en wethouders van de gemeenten.  
 
3 Onvoldoende diepgang rapport: financiële verschillen worden niet zichtbaar 
 
De structurele financiële consequenties zijn niet in beeld gebracht 
De onderzoekers concluderen dat er nauwelijks efficiencyverschillen zijn tussen de scenario’s. Deze 
conclusie is enkel gebaseerd op een vergelijking van de formatie van Avri en West Betuwe in de 
verschillende scenario’s. Dit is flinterdun. Er wordt volledig voorbij gegaan aan bestaande verschillen 
in efficiency en aan het feit dat Avri volledig op uitvoerende taken is ingericht terwijl de gemeente een 
heel breed takenpakket uitvoert. Op geen enkele manier is in het onderzoek een poging gedaan om 
hier enige diepgang aan te brengen. Dit is verwonderlijk omdat dit wel expliciet de opdracht van het 
West Betuwe Beraad was en omdat ook Antea dit gelet op de huidige verschillen adviseert (rapport uit 
2016 in opdracht van GNL-gemeenten). In ons eigen onderzoek laten we zien dat we afgelopen jaren 
bewezen hebben dat Avri met haar aanpak en schaalgrootte forse besparingen weet te realiseren. In 
het voorliggende rapport van Avri is de omvang van die besparingen genoemd op basis van eerdere 
berekeningen en ervaring. 
 
De frictiekosten van scenario 3 zijn te laag 
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Bij de frictiekosten komen de onderzoekers uit op een berekening van € 368.500 aan frictiekosten. 
Deze berekening is te rooskleurig en niet bij ons gecheckt. Wij hadden hen graag toegelicht dat de 
frictie bij de binnendienst van Avri veel groter is dan de gestelde 10%. Ook kan niet al het materieel 
mee over, terwijl de afschrijving wel doorloopt. Ook de omvang van de af te bouwen overhead is 
groter dan de onderzoekers veronderstellen. De daadwerkelijke kosten (orde grootte € 1,4 miljoen) 
zijn benoemd in voorliggend rapport van Avri en zijn berekend door een extern adviesbureau. 
 
4 Er is voldoende tijd om een gedegen onderzoek uit te voeren 
 
Zoals Lysias in haar onderzoek stelt is het werkbaar voor de korte termijn om de uitvoerende taken op 
de huidige wijze voort te zetten. Wij stellen u voor om die tijd te gebruiken om de verschillende 
scenario’s echt uit te werken, zeker op financieel gebied, en dan pas definitieve keuzes te maken.  
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