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Onderwerp  

Liquidatie Logistieke Hotspot Rivierenland B.V. 

 

Kennisnemen van 

Ons besluit van 2 juli 2019 om 400 certificaten uit te laten keren en 200 certificaten om te zetten in 

een partnerschap gedurende een periode van vier jaar in de Stichting Logistics Valley Rivierenland. 

 

Inleiding 

In 2014 is besloten deel te nemen aan de Logistieke Hotspot Rivierenland (LHR) door het aankopen 

van certificaten. Tussentijds is de werking van de LHR geëvalueerd aan de uitgangspunten welke 

destijds zijn geformuleerd. 

 

Uit de evaluatie is gebleken dat een wijziging in de structuur en de organisatie noodzakelijk is om beter 

aan te sluiten bij de beschikbare financiële middelen en de ambities die daarbij passen. De 

gemeenteraden zijn hier in 2018 over geïnformeerd.  

In navolging op deze ontwikkeling heeft het bestuur van de Stichting LHR op 13 februari 2019 besloten 

tot ontbinding en liquidatie van de LHR B.V. Na afwikkeling zal ook de Stichting zichzelf opheffen.  

 

Om de regionale samenwerking in de logistieke sector te blijven stimuleren is er een nieuwe Stichting 

in oprichting die voortgaat met het verbinden van ondernemers, overheden en 

onderwijs/onderzoekspartijen in de regio Rivierenland. Kortom: er wordt een structuurwijziging 

doorgevoerd waardoor de nieuwe situatie beter aansluit bij de toekomstplannen voor het logistieke 

ecosysteem in Rivierenland. 

Bij de liquidatie hoort ook een eindafrekening. Het bestuur van de Stichting Beheer Aandelen LHR 

heeft, op basis van de verklaring non verzet en de actuele stand van het saldo, besloten tot afwikkeling 

over te gaan. LHR B.V. zal een slot liquidatie uitkering verrichten aan haar aandeelhouder Stichting 

Beheer Aandelen LHR. Op grond van de administratievoorwaarden moet Stichting Beheer Aandelen 

LHR dit bedrag uitkeren aan de certificaathouders.  

In de brief van de LHR BV van 6 mei 2019 is aangegeven dat de gemeente haar rechtmatige aandeel 

van het eindsaldo kan opvragen (optie 1). Tevens is de keuze voorgelegd om het rechtmatige aandeel 

van het eindsaldo niet op te vragen maar over te maken aan de nieuwe Stichting. Hiervoor wordt een 

vier jarig partnerschap van de nieuwe Stichting in oprichting verkregen (optie 2). 
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Door de herindeling heeft de gemeente West Betuwe 600 certificaten. Ons college heeft besloten 400 

certificaten uit te laten keren en 200 certificaten (wat overeenkomt met de andere gemeenten binnen 

de regio Rivierenland) om te zetten in een vierjarig partnerschap van de nieuw op te richten Stichting.  

 

Kernboodschap 

De Logistieke Hotspot Rivierenland B.V. wordt geliquideerd. De certificaten worden gedeeltelijk 

uitgekeerd en omgezet naar een partnerschap van de nieuw op te richten Stichting. 

 

Consequenties 

In 2014 zijn 600 certificaten gekocht voor € 4.050. De op te vragen waarde ligt lager dan het bedrag 

waarvoor de certificaten zijn aangekocht. De oorzaken hiervan zijn beschreven in de evaluatie.  

Dankzij de samenwerking binnen de LHR heeft de logistiek in Rivierenland zich voortvarend kunnen 

ontwikkelen en is de samenwerking in het logistieke ecosysteem verbeterd. Dit is onder andere 

zichtbaar in de stabiele top-5 notering op de lijst van nationale logistieke hotspots.  

 

De nieuwe structuur past bij de opgave zoals geconstateerd in de eerder uitgevoerde evaluatie van de 

LHR en ontwikkelingsrichting. De nieuwe organisatie laat de ambities en de financiële mogelijkheden 

beter op elkaar aansluiten en staat voor een ondernemers gedreven aanpak. Door deze aanpak wordt 

vervolg gegeven aan het verbinden van ondernemers, overheden en onderwijs/onderzoekspartijen in 

de regio Rivierenland. De structuurwijziging sluit (beter) aan bij de toekomstplannen voor het 

logistieke ecosysteem in Rivierenland.  

 

Financiën 

Het oorspronkelijk bedrag van de aankoop van de certificaten was  € 4.050,-.  

De totale waarde voor 600 certificaten wordt thans geraamd op € 1008,- 

Ons college heeft besloten om 400 certificaten uit te laten keren voor een waarde van €672,-.   

Ons college heeft besloten om 200 certificaten om te zetten in een partnerschap van de nieuwe 

Stichting voor vier jaar. Dit komt neer op een waarde tussen de € 336,-.  

 

Communicatie 

Niet van toepassing. 

 

Vervolg 

Niet van toepassing 
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