
1 
 

Raadsvoorstel 
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Onderwerp 
Gezamenlijk overheidsbedrijf afvalbeheer - oprichting van de NV BAR-Afvalbeheer. 
 
Geadviseerde beslissing raad 
Voor 20 september 2015 bedenkingen en wensen aan te geven bij het college ten aanzien van het 
voornemen een NV BAR-Afvalbeheer op te richten conform bijgevoegde brief. 
 
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. Deze wet stelt dat alleenrecht-constructies alleen 
mogen worden aangegaan met een organisatie waarbij de gemeente formele sturende invloed heeft. 
Aan dit criterium voldoet de huidige werkwijze voor Albrandswaard en Barendrecht niet.  
Tenslotte verandert de vennootschapsbelasting per 1 januari 2016. Door de invoering van de 
vennootschapsbelasting voor overheidsondernemingen leidt continuering van de huidige organisatie 
van de afvalinzameling tot een kostenverhoging.   
 
Dit raadsvoorstel ligt tegelijk voor in drie gemeenten en is voorbereid met alle drie colleges. 
 
Wat is de NV BAR-Afvalbeheer? 
De NV is een zelfstandige uitvoeringsorganisatie voor het dagelijkse reilen en zeilen rondom de 
inzameling en beheer van huishoudelijk afval . De NV volgt in de werkprocessen, uitstraling en het 
klantcontact zoveel mogelijk de werkwijze van de BAR-organisatie.   
 
Kenmerken 

 De NV BAR-Afvalbeheer levert maatwerk per gemeente en bedient daarmee de drie gemeenten 

in hun diversiteit. De inzamelsystemen, bebouwing en beleidskaders verschillen per gemeente. 

 De NV is primair een juridische constructie voor werkgeverschap en het scheiden van financiële 

en personele risico’s tussen BAR-organisatie en NV.  

 De NV heeft een eigen begroting. De NV werkt zonder winstoogmerk maar heeft wel als doel 

binnen de service en beleidsdoelen van de gemeenten zoveel mogelijk kostenefficiënt te werken. 

 Het personeel, met uitzondering van de bedrijfsvoeringstaken, is op termijn, in dienst van de NV.  

 De NV maakt zoveel mogelijk gebruik van de ondersteunende diensten van de BAR-organisatie, 

onder meer op het vlak van financiën en HRM. 

 De constructie is nieuw en voorbeelden in het land zijn er niet. Daarom is besloten eind 2016 te 
evalueren. 

 De NV heeft geen eigen profilering naar de inwoners van de gemeenten.  
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Het bedrijf vanuit het perspectief van de burger 
De afvalinzameling voor de burgers wordt verzorgd door de gemeente. De uitstraling is geheel in de 
BAR-stijl ‘Uw gemeente aan de slag’.  Dit geldt voor het personeel, de voertuigen en de 
afvalaanbiedstations. 
Bewoners nemen voor vragen en meldingen contact op met het algemene gemeentelijke 
telefoonnummer. De eerste lijn wordt opgevangen door het KCC van de BAR-organisatie.  
 
Het bedrijf vanuit het perspectief van het bestuur 
De raad wordt over de NV geïnformeerd zoals is vastgesteld voor verbonden partijen. Opdrachten van 
de raad aan het college worden via de reguliere overlegstructuren met grote regelmaat met de 
directeur van de NV besproken.  
De wethouder, verantwoordelijk voor afvalbeheer is namens de gemeente opdrachtgever c.q. klant 
van de NV en neemt namens het college deel aan de Algemene vergadering van Aandeelhouders 
(AVA). De wethouder wordt ondersteund door de BAR-organisatie vanuit domein Ruimte. Het domein 
Ruimte krijgt een beleidsmedewerker  tevens accounthouder afvalbeheer die het college ondersteunt. 
 
Het bedrijf vanuit het perspectief van de medewerkers 
De NV heeft twee culturen in het bedrijf, medewerkers van de NV MAR die per 1-1-2016 in dienst 
treden bij de NV BAR-Afvalbeheer, en medewerkers van de huidige afdeling Afval&materieel. De 
laatste groep blijft in dienst van de BAR-organisatie maar voert de werkzaamheden uit onder 
verantwoording van de directeur NV BAR-Afvalbeheer. Ondersteunende taken op het vlak van onder 
meer financiën, ICT en HRM worden ingekocht bij de BAR-organisatie zodat alle medewerkers van de 
NV bijvoorbeeld dezelfde personeelsfunctionaris binnen de BAR-organisatie als hun collega’s hebben.  
 
Het bedrijf vanuit het perspectief van het management 
De directeur van de NV is tevens domeindirecteur van het domein B&O binnen de BAR-organisatie. 
Deze constructie is gekozen omdat daardoor het management dicht bij de gemeentebesturen blijft. 
Hiermee wordt de samenwerking met de BAR-organisatie en de gemeenten geborgd. 

1. De aansluiting met de politieke agenda. Regelmatig overleg verzekert de gemeente van een 
goede verbinding met en ondersteuning door de directeur van de NV. 

2. De bedrijfsvoering van de NV wordt gedaan door medewerkers van de BAR-organisatie. De 
BAR-organisatie dient daarvoor declaraties in bij de NV. Beide organisaties sturen op de 
taken en de bijbehorende mensen. Verbinding in persoon binnen de directie van de BAR-
organisatie voorkomt conflicterende belangen. 

3. Door de verbinding met de politieke agenda, de BAR-organisatie en de NV BAR-Afvalbeheer 
wordt voorkomen dat voorstellen alleen vanuit het perspectief van afvalbeheer worden 
opgesteld. De verbinding leidt tot meer win-win voorstellen en oplossingen. 

 
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 
 
Keuze voor de NV BAR-Afvalbeheer 
In Nederland wordt bij 72% van de huisaansluitingen het huishoudelijk afval ingezameld door de 
gemeente zelf of een door de overheid gedomineerd bedrijf (overheids-NV, BV of gemeenschappelijke 
regeling). Een klein deel van de gemeenten (28%) laat de inzameling over aan marktpartijen. Er is op 
deze markt  sprake van  weinig concurrentie. In de regio wordt met name met overheids-gerelateerde 
bedrijven samengewerkt. Alleen Capelle aan den IJssel heeft de inzameling uitbesteed.  
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De marktsituatie met een beperkt aantal aanbieders en de dynamiek en snelheid in de techniek en 
verwerkingsmarkt en de veranderende wet- en regelgeving heeft eind 2014 geleid tot een keuze van 
de colleges van de BAR-gemeenten om samen te werken in een overheids-NV.  
 
Keuze voor een NV als rechtspositie 
Voor de overheidsgedomineerde afvalbeheerorganisatie zijn er drie verschillende organisatievormen: 
een Besloten Vennootschap (BV), een Naamloze Vennootschap (NV) en een Gemeenschappelijke 
Regeling (GR). De afvalmarkt is zeer sterk in beweging daarom moeten fusies in de toekomst  niet 
worden uitgesloten. De vennootschap maakt een fusie eenvoudiger dan een GR. De NV-vorm maakt 
overdracht van aandelen en fusies eenvoudiger dan de BV-vorm. In Nederland is van de 
vennootschappen de NV-vorm ook het meest gangbare. 
 
Uitgangspunten NV BAR-Afvalbeheer 
Aan de basis van dit collegevoorstel staan 10 uitgangspunten. Deze uitgangspunten zijn door drie 
colleges in januari jl. vastgesteld en vormen daarmee tevens de basis voor de uitwerking naar een 
bedrijfsplan van de NV BAR-Afvalbeheer. De onderbouwing hoe deze uitgangspunten zijn verwerkt in 
het bedrijfsplan is opgenomen in bijlage 1. Het bedrijfsplan is opgenomen in bijlage 2. De 
uitgangspunten op een rijtje: 
 
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. 
 
De NV is een uitvoeringsorganisatie die werkt binnen de kaders die de drie gemeenten voor hun eigen 
gemeente stellen. Het afvalbeleid is en blijft de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Hiertoe 
behoren ook de keuzes voor afvalscheiding, inzamelmethoden en openingstijden van het 
afvalaanbiedstation. Voor burgers is en blijft hun eigen gemeentebestuur verantwoordelijk voor de 
inzameling van huishoudelijk afval. De gemeente stelt het afvalbeleid en de afvalverordening vast. 
Daarnaast bepaalt zij jaarlijks de hoogte van de afvalstoffenheffing. 
 
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.  
Er zijn nog geen afspraken gemaakt over de wijze waarop de samenwerking vertaald wordt naar een 
diensverleningsovereenkomst. Bij oprichting van de NV wordt dit najaar de 
dienstverleningsovereenkomst voorbereid. 
 
Dit raadsvoorstel is voorbereid met alle drie betrokken colleges.  
 
De huidige managementpartner van de gemeente Ridderkerk, VanGansewinkel Overheidsdiensten is 
informeel geïnformeerd over het definitief beëindigen van de samenwerking en het liquideren van de 
NV MAR. 
 
De plannen rondom het oprichten van de NV BAR- Afvalbeheer zijn gecommuniceerd in het technisch 
vooroverleg met de bonden. Er is overleg met de betrokken bonden over verschillende details zoals 
detacheringsovereenkomsten en de sociale plannen. 
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Kanttekeningen 
In september wordt de NV opgericht en ingericht. 
   
Alternatieven leiden tot hogere kosten van de afvalinzameling. 

 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. 

 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 kunnen 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.   

 
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 . 
5. Vanaf het tweede kwartaal 2016 het opheffen van de huidige NV MAR. 

In de zomer van 2015 worden alle stukken voor de oprichting en de AVA voorbereid. Zo spoedig als 
mogelijk wordt de functie van bedrijfsleider ingevuld. 
 
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. 
 
De medezeggenschap en de bonden zijn inmiddels geïnformeerd en betrokken bij de hoofdaspecten 
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. 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. 
 
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 NV BAR-Afvalbeheer 2016 de NV te evalueren 
 
Financiën  
Uitgangspunt voor de oprichting van de NV BAR-Afvalbeheer is dat deze niet mag leiden tot een 
kostenverhoging. De overgang van de huidige situatie naar de NV BAR-Afvalbeheer gaat 
budgetneutraal. De veranderingen hebben geen effect op de hoogte van de afvalstoffenheffing. 
 
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. Tegenover 
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de kosten die hiermee zijn gemoeid binnen de NV, staat het wegvallen van de kosten van de NV MAR 
(inclusief  kosten van de managementpartner Van Gansewinkel) en de kosten van capaciteit en 
materieel dat op dit moment op de begroting van de BAR-organisatie is opgenomen.  
De totale kosten van de NV BAR-Afvalbeheer zijn € 5.737.405. 
 
De inkomsten van de NV BAR-Afvalbeheer zijn gebaseerd op het huidige beleid en de inzamel- en 
beheertaken per gemeenten. In deze berekeningen is de huidige dienstverlening overgezet naar de 
nieuwe situatie.  
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 

 
De komende jaren kan een positief resultaat gerealiseerd worden door efficiënter werken met 
personeel en materieel. Hierbij wordt gedacht aan meer uitwisselen van wagens over de taakvelden, 
minder inhuur van personeel en het gezamenlijk inkopen van contracten. Deze voordelen kunnen in 
deze fase van de veranderingen nog niet gecalculeerd worden. 
Voorgesteld wordt om met de evaluatie ook opnieuw de begroting NV BAR en de kosten van de BAR-
organisatie te berekenen. In de begroting van de NV BAR-Afvalbeheer wordt geen post onvoorzien 
opgenomen.  Een startkapitaal en de verwachte efficiency zullen vanaf 2016 leiden tot een verlaging 
van de kosten ten opzichte van de begroting. Deze voordelen worden gereserveerd als onvoorziene 
kosten en de verwachte frictiekosten. 
 
Implementatiekosten 
In 2015 is een  bedrag van € 250.000  nodig voor implementatie, voorbereiding en oprichting van de 
NV in 2015. De kosten bestaan uit:   

 proceskosten en extern advies; 

 aanpassingen van de BAR-systemen zoals Key2FIN, salarisadministratie, de aanschaf van 
extra laptops, telefoons en kleding, inkoop van ICT software voor afvaladministratie; 

 het voorbereiden van overdracht van contracten, materieel en mensen; 

 oprichtingskosten zoals de notaris voor statuten en dergelijke; 

 eventuele wervingskosten voor de bedrijfsleider en specialistische taken zoals kwaliteit en 
veiligheid. 

Dit bedrag wordt verdeeld over drie gemeenten en gedekt vanuit de voorziening beklemmende 
middelen van de bestemmingsreserve afval 2015. De verdeelsleutel is gelijk aan die van de BAR-
organisatie Barendrecht 40,41%,  Albrandswaard 20,48% en Ridderkerk 39,11%. 
 
Aandelenportefeuille 
De kosten voor het oprichten van de NV worden gedaan vanuit de begroting 2015 en verrekend met 
de bestemmingsreserve afval.  
Voorgesteld wordt om de NV op te richten 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. Hiermee start de NV BAR-Afvalbeheer met een startkapitaal van € 300.000. De 
investering van € 100.000 per gemeente wordt gedekt vanuit de beklemmende middelen van de 
bestemmingsreserve afval 2015. 
 
In de voorzieningen beklemde middelen afvalstoffenheffing is volgens de jaarstukken per 31 
december 2014 een bedrag van € 870.400 verantwoord. 
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Juridische zaken 
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. De huidige werkwijze van de gemeenten Barendrecht en Albrandswaard past niet 
binnen deze richtlijnen. In 2015 is daarom gekozen voor een overgangsjaar waar de huidige 
overheids-NV van de gemeente Ridderkerk de NV MAR de inzameling voor alle drie gemeenten 
verzorgt op basis van alleenrecht. Voor Barendrecht eindigt dit contract op 31 december 2015, voor 
Albrandswaard op 31 december 2017. Hoewel de gemeente Ridderkerk aan de wettelijke vereisten 
voldoet is het verlies van de grootste klant Barendrecht in 2016 een aanzienlijk financieel risico.  
 
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. 
 
De einddatum om wensen en bedenkingen (art.160 lid 2 van de gemeentewet) bij het college aan te 
dragen is 20 september. Het besluit van het college wordt geeffectueerd nadat deze adviezen van de 
raad binnen zijn of de termijn  hiervoor is verlopen. Hiermee geeft het college de raad een rol in het 
besluitvormingsproces en geeft zij aan niet alleen te opereren. 
 
Duurzaamheid 
Afvalinzameling heeft een sterke relatie met duurzaamheidsvraagstukken. De veranderingen naar de 
NV BAR-Afvalbeheer zijn gebaseerd op huidige beleid en de huidige taken van inzameling en beheer. 
Mede om de verbinding met duurzaamheid te houden 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 
In de vooroverleggen hebben  de portefeuillehouders aangegeven dat de transitie naar de NV 
transparant en zorgvuldig voor het personeel moet verlopen. In dit kader is ook transparantie naar de 
raden van belang.  
 
Voor bewoners verandert er weinig in het klantcontact over afvalbeheer. Er zal daarom weinig externe 
communicatie naar bewoners zijn. In Ridderkerk is de afgelopen jaren wel het telefoonnummer van de 
NV MAR gecommuniceerd maar die kunnen we technisch omleiden naar het KCC. 
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken 
Bijlage 1: Concept Bedrijfsplan NV BAR-Afvalbeheer  
Bijlage 2: Toetsing aan de uitgangspunten 
Bijlage 3: Nadere toelichting financiële uitgangspunten  
 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
 
de secretaris, de burgemeester, 
  

 
dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema 
 


