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AFVALVERWIJDERING UTRECHT 
 
 
Nr. 20/021/4v 
Uittreding Vijfheerenlanden 
 

Aan het Algemeen Bestuur van de AVU 
 

Soest, 25 november 2020         
 
 
Bijlage : Uittredingsplan AVU - Vijfheerenlanden 24112020.pdf 
 
 
 
Geachte leden van het Algemeen Bestuur, 
 
Inleiding 
Als gevolg van de herindeling van de gemeente Vianen met de gemeenten Zederik en 
Leerdam tot de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden, diende met betrekking tot de 
afvalverwijdering een keuze te worden gemaakt tussen de gr AVU en de gr Gevudo. Op 1 juli 
2020 is het verzoek tot uittreding uit de gr AVU in het Algemeen Bestuur behandeld en 
daarmee officieel geworden.   
 
Inhoudelijk 
Vooruitlopend op de uittreding van de gemeente Vijfheerenlanden (verder : uittreding) zijn op 
1 juli 2020 een Notitie Uittreding, een stappenplan Uittreding en een voorstel en besluit 
behandeld, waarmee de procedure is gestart. 
In artikel 40 van de gemeenschappelijke regeling ligt vast dat het Algemeen Bestuur de 
voorwaarden waaronder kan worden uitgetreden stelt, waaronder de datum en een 
uittreedsom. Indachtig dit artikel is ook opdracht gegeven aan het adviesbureau Buiten om 
een uittredingsplan te schrijven. 
Het uittredingsplan waarnaar gemakshalve wordt verwezen, behandelt alle bestuurlijke, 
juridische en financiële aspecten van de uittreding.  
Het uitgangspunt, - dat reeds eerder in de Notitie Uittreding is verwoord -, is te streven naar 
een zo eenvoudig mogelijke uittreding, welke recht doet aan de belangen van alle deelnemers, 
inclusief de uittredende gemeente.  
Onder verwijzing naar het uittredingsplan met betrekking tot de inhoud, is ervoor gekozen, om 
de opzegtermijn van een jaar niet te hanteren maar de uittreding per 1 januari 2021 plaats te 
laten vinden, vanwege het feit dat per 1 januari 2021 de nieuwe verwerkingscontracten ingaan, 
waarin reeds rekening is gehouden met de uittreding. Ook bij de contracten voor glas, 
medicijnen en injectienaalden en papier worden geen uittredingsrisico’s voorzien, daar in 
overeenstemming met alle betrokken partijen de opzegging ervan is afgestemd. In de 
beheerskosten is het aandeel van Vijfheerenlanden 1,8%, behoudens het feit dat deze kosten 
door de overige deelnemers dienen te worden gedragen, zijn in de beheerskosten ook geen 
risico’s voorzien.  
 
Financieel 
De uittredingssom wordt uitvoerig behandeld in het uittredingsplan en komt neer op € 2.700 
welke de gemeente Vijfheerenlanden aan de AVU dient te vergoeden. Deze uittredingssom is 
het saldo van de door de gemeente Vijfheerenlanden bij te dragen beheerskosten en de door 
de gemeente Vijfheerenlanden te ontvangen vereveningsbijdrage, - peildatum 1/1/2021 -, 
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berekend over een periode van 5 jaar vanaf de peildatum. Bijkomende kosten zijn de kosten 
voor het adviesbureau Buiten, welke ook aan de AVU dienen te worden vergoed, groot € 5.500. 
 
Conclusie 
Met de inzet van alle betrokken partijen wijst alles erop dat de uittreding probleemloos kan 
verlopen. Er is nauwgezet een vooraf vastgestelde procedure doorlopen, waardoor deze 
uittreding objectief, transparant en controleerbaar is. 
 
Procedure 
Het uittredingsplan wordt voorgelegd aan het Algemeen Bestuur met dit begeleidend voorstel 
en besluit inzake de uittreding van de gemeente Vijfheerenlanden uit de Gemeenschappelijke 
regeling AVU. Wanneer het besluit met 2/3 meerderheid wordt genomen, is de uittreding per 
1 januari 2021 een feit, onder voorbehoud van instemming van de raden van de deelnemende 
gemeenten. Het (deel)besluit om het uittredingsverzoek voorlopig in te willigen, wordt definitief 
in de vergadering van 30 juni 2021 indien de gemeenteraden in meerderheid geen bezwaar 
hebben.  
 
Voorstel 
Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld het uittredingsplan zoals dat bij dit voorstel is 
gevoegd, vast te stellen en onder verwijzing van de in het uittredingsplan vastgelegde 
voorwaarden het uittredingsverzoek van de gemeente Vijfheerenlanden voorlopig in te willigen 
en de raden van de deelnemende gemeenten te verzoeken in te stemmen met de uittreding.  
 
Het Dagelijks Bestuur van de AVU, 
 
De secretaris,        De voorzitter, 
 
 
 
F. A. van Dijk        G.J. Spelt 
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Agendapunt 4 

 
 

AFVALVERWIJDERING UTRECHT 
 

BESLUIT ALGEMEEN BESTUUR 
 
 
Nr. 20/021/4b 
Uittreding Vijfheerenlanden 
 
 
Het Algemeen Bestuur van het openbaar lichaam Afvalverwijdering Utrecht; 
 
gelezen het voorstel van 25 november 2020, nr. 20/021/4v ; 
 
gelet op artikel 40 van de gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht; 
 
 
BESLUIT: 
 
 
1. In te stemmen met het uittredingsplan en de uittreedsom vast te stellen op € 2.700 en de 

datum van uittreding op 1 januari 2021; 
2. Het uittredingsverzoek van de gemeente Vijfheerenlanden voorlopig in te willigen onder de 

onder 1. gestelde voorwaarden. 
3. De raden van de deelnemende gemeenten conform Wgr art. 1, lid 2 te verzoeken om in te 

stemmen met de uittreding van de gemeente Vijfheerenlanden. 
 
 
Aldus besloten in de vergadering van het Algemeen Bestuur, gehouden op 9 december 2020. 
 
 
De secretaris        De voorzitter, 
 
 
 
F.A. van Dijk         G.J. Spelt 


