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De raadswerkgroep bereid namens de acht gemeenten de houtskoolschets voor. Het kaderstellend 
document dat de ambities naar een circulaire economie en de toekomstige richting van Avri beschrijft. 
 
Dat kader bouwen zij niet alleen op hun eigen kijk op het vraagstuk; ook de andere invalshoeken 
horen zij graag. Daarom is onder meer de visie van het management (MT) van Avri opgehaald, door 
(deels dezelfde) vragen te stellen die zij zelf gaan beantwoorden. 
 
De antwoorden van het MT zijn in onderstaande uitgewerkt. Naast deze schriftelijke beantwoording 
van inhoudelijke vragen, gaat de raadswerkgroep ook een open gesprek aan met het MT over 
positionering, proces en communicatie. 
 
 

MEMO VISIE HOUTSKOOLSCHETS MT AVRI 

 
Wat maakt het komen tot een circulaire economie urgent? 
Urgentiebesef over klimaatverandering 
Global warming, hittestress, zeespiegelstijging, tekort aan grondstoffen. We moeten stoppen de aarde 
– of beter gezegd de plek voor de mensheid op aarde – kapot te maken. Voor de huidige en voor 
volgende generaties. 
 
De situatie is zorgelijk en dat maakt het urgent om hierop te handelen. Wij willen dat en wij kunnen 
dat. Wij zijn van mening dat we in de positie zijn om actie te ondernemen. Rivierenland is misschien 
een kleine regio, maar wel een regio in een grote rivierdelta, die bovendien middenin ‘de badkuip’ 
gelegen is. Dat maakt het risico op overstroming bij hoog water groot. Je moet voorop willen lopen. In 
plaats van nadenken of erover praten, nu tot actie overgaan. Wij kunnen bijdragen aan het komen tot 
een afvalloze maatschappij, bijdragen aan klimaatopgaven en invulling geven aan inclusiviteit. 
 
Urban miners 
Wij zijn inzamelaars van afval/ grondstoffen, én kijken naar wat we aan het terugdringen van CO2-
uitstoot en aan bevordering van hergebruik van grondstoffen kunnen doen. Hoe wij daaraan bijdragen 
is bijvoorbeeld door Cirtex. Dat gaat verspilling en onnodig transport tegen, doordat textiel binnen de 
regio blijft. Dat soort activiteiten leveren een heel waardevolle bijdrage aan het tegengaan van 
verspilling van grondstoffen. Wij kijken dan ook op een heel andere manier naar onze grondstoffen en 
de omgeving. Wij zijn urban miners. 
 
Duurzaamheid is circulariteit, inclusiviteit en leefbaarheid 
Met ons werk dragen we bij aan het komen tot zuivere grondstoffen (wat we nu nog vaak afval 
noemen). Maar ook inclusiviteit en leefbaarheid krijgen invulling via onze taken. Doordat wij in onze 
activiteiten kijken hoe we mensen met een afstand tot arbeidsmarkt positie kunnen geven. Ter 
bevordering van een prettig leefklimaat doordat werk trots brengt, zingeving en een eigen inkomen. 
 
Ibor taken dragen bij aan de kwaliteit van wonen, in een fysiek prettige omgeving. Door te zorgen dat 
de omgeving schoon en netjes is (korte termijn). Met de inrichting van de buitenruimte worden 
klimaatadaptatieve oplossingen gezocht en krijgt bevordering van biodiversiteit vorm (lange termijn). 
 
Wij kunnen en zijn gedreven om op alle grote vragen een bijdrage met impact te leveren. In de eerste 
plaats geënt op grondstoffen, maar ook in de omgeving en in onze bedrijfsvoering. 



Drijfveren 

Dat is precies de uitdaging die ons drijft om voor Avri te werken. Onze inzet doet ertoe, in de grote 
transitie die we met elkaar te maken hebben, gericht op onze grondstoffen en onze omgeving. Wij en 
onze mensen willen en kunnen pionieren om de transitie van de grond te krijgen. Ons bedrijf kan een 
bijdrage leveren aan het stoppen van verspilling van grondstoffen en duurzaam beheer van de 
buitenruimte. Wij zijn intrinsiek gemotiveerd om daarin van zinvolle betekenis zijn. 
 
Maatschappelijke opgaven en onze inzet 
De graphic van PBL geeft een beeld van de impactgebieden van de circulaire economie. Avri doet al 
veel om bij te dragen op de verschillende opgavegebieden. In onderstaande ter illustratie voorbeelden 
daarvan, het overzicht is niet uitputtend. 
 

 
 

Klimaatverandering  Grondstoffen 

• Elektrisch aangedreven werktuigdragers 

onkruidbeheersing; bussen voor het legen 

van afvalbakken en elektrisch aangedreven 

handgereedschap. 

• Terrein beschikbaar stellen voor initiatieven 

circulariteit en duurzaamheid: 

acculaadplein, windmolens en zonnepark. 

 

• Gerecycled winterdienstmateriaal in buitenruimte. 

• Afgedankt textiel in de regio wordt gesorteerd voor 

hergebruikt en recycling (Cirtex). 

• Plastics worden uit incontinentiemateriaal voor 

nieuwe producten. 

• Nieuw buitenmeubilair in de regio van gebruikt 

plastic (Pleintje van morgen). 

• Groenafval middels vergisting voor compost voor 

land- en tuinbouw, voor gas voor energieopwekking 

en voor het kweken van larven. 

• Snoeihout knotwilgen als biomassa afgezet in de 

buitenruimte. 

• Hergebruik stortgas voor verwarming van het Avri 

kantoor. 

• Terrein beschikbaar stellen voor initiatieven 

circulariteit en duurzaamheid (Grondbank en 

Reterra). 

• Sortering tot oorspronkelijke grondstoffen voor 

recycling: papier en karton, glas, plastic metaal 

drankkartons (PMD), bouw- en sloopafval, grof 

huishoudelijk afval, harde kunststoffen en houtafval. 

 

Biodiversiteit 

• Maaibeleid ‘maai mei niet’. 

• Aanpak van invasieve soorten (zoals de 

eikenprocessierups en duizendknoop). 

 

Vervuiling 

• Afdekken plantvakken in de buitenruimte 

met gemalen olifantengras (miscantus) 

tegen zaadonkruid. 

• Biologisch zout voor gladheidbestrijding. 

 
Wat zijn regionale ambities gericht op circulariteit (gegeven de (inter)nationale beleidskaders)? 
Wij ambiëren 0 kg afval in Rivierenland dat we in de regio tot 100% circulair verwerken. Rivierenland 
is in die situatie zelfvoorzienend, wij belasten anderen niet langer met onze problemen. Wij ambiëren 
daarmee tevens een versterkte economische positie van de regio. 



Kijkend naar de klimaatkant en onze regio, benadrukken wij het belang om dit vraagstuk op waarde te 

schatten. Gezien de ligging van onze gemeenten tussen rivieren, is het vraagstuk voor onze regio 

urgenter dan voor andere delen van Nederland. Hier moet je verschil willen maken en kun je dat ook. 

 

Hoe richten we de besturingsstructuur zo in dat gemeenten Avri helpen om  in samenspel haar 

positie optimaal in te vullen? Wat brengt het MT meer in positie om haar taken uit te voeren? 

Wat het in de huidige GR lastig maakt, is de ingewikkelde positie van wethouders/ bestuurders. Hier 
zou het onze voorkeur hebben om het toezicht te bemensen met onafhankelijke professionals uit het 
veld. 
 
Of het een aanpassing van de GR wordt, of als het de voorkeur voor een overheids-NV wordt, of nog 
een andere vorm; dat is mogelijk. Alleen hoe de GR in zijn huidige vorm functioneert, is een vorm die 
onvoldoende onderstreept dat Avri van en voor gemeenten is. Maar een vorm die afstand tussen 
gemeenten en Avri in de hand werkt en zogenaamde tegenstrijdige belangen lijkt te creëren. Dat 
terwijl het is juist de kracht van Avri is om de relatief kleine gemeenten als regio gezamenlijk te 
ontzorgen. Wij zijn van gemeenten. 
 
De vorm is voor ons dan ook niet het belangrijkste om handelingsruimte te vergroten en ieder meer in 
positie te krijgen. Want dat krijg je pas echt als er vertrouwen is. Welke structuur gekozen wordt is 
daar een afgeleide van. Er kunnen procesafspraken gemaakt worden die borgen dat gemeenten tijdig 
geïnformeerd zijn en blijven, mandaatregelingen kun je overeenkomen om beslismacht af te bakenen. 
Maar wat de vorm ook is, in de praktijk staat of valt het bij de mate van vertrouwen. 
 
Wat geeft Avri handelingsruimte? 
Handelingsruimte is nodig om zo slim en handig mogelijk in te spelen op wat urgent is. Wij krijgen 
meer handelingsruimte als wij het vertrouwen en meer mandaat krijgen om acties in gang te zetten die 
passen in het toekomstbeeld. 
 
Als wij activiteiten ontplooien, is het helpend als het gesprek gaat over het daarmee beoogde 
toekomstbeeld (in plaats van de consequenties voor de hoogte van de afvalstoffenheffing). Om 
daarna het hogere doel in balans te brengen met de andere belangen. Waaronder financiële 
belangen. Want wij kennen en nemen onze verantwoordelijkheid en maken op al onze voorgenomen 
activiteiten businesscases en doorlopen de afgesproken processen. Maar winst boeken op milieu, 
betekent ook concessies doen. 
 
De benodigde handelingsruimte versus de huidige snelheid van besluitvormingsprocessen vertragen. 
Er is meer slagkracht nodig om te kunnen pionieren, te durven uitproberen in de transitie naar een 
nieuw systeem en om andere partijen te mogen betrekken (ook al komen zij uit een andere regio). 
 
Wat is de meest gewenste uitkomst van de houtskoolschets voor Avri? 
Als onze droom volledig wordt omarmt. Als gemeenten zien wat Avri al voor de regio doet en nog kan 
gaan betekenen. Als ambities niet alleen op papier worden gezet, maar als actie op doorontwikkeling 
daadwerkelijk wordt ondersteunt. Dat het gestalte geven van de transitie niet wordt geremd, maar 
zelfs ruimte krijgt om een tandje bij te zetten. 
 
Volledig omarmen kan, als de acht gemeenten het eens worden over de koers. Wat daarvoor nodig is, 
is urgentiebesef. Of anders gezegd: het is mogelijk om verschil te maken op belangrijke thema’s als 
circulariteit als iedereen het belang ervan in ziet. Als dat gedeelde inzicht over de koers er is en men 
erachter staat, dan kunnen wij een tandje bij zetten.  
 
Wat resultaat in de transitie ook vooruit helpt, is als het bestuur verder kijkt dan de eigen 
bestuursperiode. Resultaat halen in deze problematiek vraagt om lange termijn inzet. Het lijkt daarom 
onontbeerlijk om er op die manier naar te kijken, in plaats van te sturen op kleinere vraagstukken die 
handelen op de korte termijn met zich meebrengt. 
 
Welke opdracht is voor Avri onuitvoerbaar? 
Geen enkele opdracht is onuitvoerbaar. Als er voldoende vertrouwen is en middelen zijn dan gaan wij 
ervoor, zien wij geen belemmeringen en zullen wij handen en voeten geven aan de transitie en onze 
verantwoordelijkheid dragen. Dan gaan we verschil maken. 
 



De enige opdracht die wij niet kunnen aanvaarden, is als ons gevraagd wordt onze rondes te rijden, 
afval in te zamelen en af te laten voeren. Die opdracht past niet bij de Europese en landelijke opgaven 
en past niet bij de intrinsieke drijfveren van ons MT. 
 
Welk advies wil het MT de raadswerkgroep meegeven? 
Omarm de transitie en creëer ruimte om er werk van te maken. Probeer kansen te zien om verschil te 
maken. Maak keuzes om te gaan doen wat gedaan moet worden: wij gaan ervoor, met en voor de 
regio. 
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