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Voorstel 
1. Kennisnemen van de ingediende zienswijzen op de Kadernota 2023 en de discussienotitie 

Nazorgfonds Stortplaats.  
2. De Kadernota 2023 samen met de zienswijzenota vast te stellen.  
3. Kennisnemen van de wijze waarop de zienswijzen worden verwerkt in de begroting 2023. 

 

 
Inleiding 
De kadernota is in het AB van 10 februari 2022 behandeld. Aangezien op dat moment de regionale 
zienswijzetermijn voor de kadernota van 1 maart nog niet was verstreken, is de kadernota aangehouden en 
komt deze ongewijzigd ter besluitvorming terug in het Algemeen Bestuur. Op 1 maart is de 
zienswijzetermijn verstreken en is van 7 gemeenten een zienswijze ontvangen. De gemeente West Maas 
en Waal heeft aangeven geen aanleiding te zien om een zienswijze in te dienen. 
 
Zienswijzen algemeen 
Gemeenten onderschrijven over het algemeen de inhoud van de kadernota 2023 en we lezen brede steun 
voor de ingezette lijn. De gemeenten Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel en Zaltbommel maken zich 
echter wel zorgen en zien graag dat Avri focus aanbrengt en komt met een overzichtelijk plan waarin de 
ambities worden geordend in tijd, haalbaarheid en prioriteit. De gemeenten waarderen het 
ondernemerschap van Avri, maar attenderen erop dat de rol van Avri als GR in het beginsel 
verantwoordelijk is voor de vastgestelde taken. Een mogelijke koerswijziging is dat de rol van Avri van 
lineaire afvalinzamelaar naar circulaire ketenpartner wijzigt. Hierdoor verandert de rol en positie van Avri: 
de focus komt te liggen op draagvlak bij inwoners, partnerschap in de keten, efficiënte en een data 
gestuurde bedrijfsvoering. 
 
Betrokkenheid gemeenten bij heroriëntatie Avri 
De gemeenten willen graag betrokken worden bij de veranderingen en ambities. We zullen langs de 
gemeenteraden gaan om met de gemeenten van gedachten te wisselen, alvorens een definitieve koers 
voor Avri wordt bepaald. We willen input ophalen over het strategisch koersplan en de houtskoolschets.  
 
Nazorgfonds stortplaats  
Alle gemeenten hebben hun zienswijze gegeven op de discussienota nazorgfonds stortplaats.  
Gemeenten geven aan dat, met uitzondering van het slechtste scenario, de € 12 per huishouden per jaar 
risico-opslag tot 2034 voldoende achten om o.a. de mogelijke risico’s ten aanzien van het nazorgfonds 
stortplaats te dekken. Zij achten de kans zeer klein dat het slechtste scenario realiteit zal worden. We 
verwerken deze reactie in de begroting door de huidige opslag van €12 in de afvalstoffenheffing te 
handhaven. 
 
Zienswijze per gemeente 
Naast het algemene beeld hebben enkele gemeenten ook op specifieke onderwerpen zienswijzen 
ingediend. Twee gemeenten hebben daarnaast een zienswijze op het programma GRIP, communicatie, 
toekomst van de milieustraten en de financiën gegeven. De gemeente Buren heeft op verschillende 
onderwerpen een zienswijze gegeven.  
 
Toekomst 
In de bijlage is onze reactie op de verschillende zienswijzen opgenomen. Alle zienswijzen geven richting 
voor de toekomst van Avri en de samenwerking met onze gemeenten.  
 
 



Argumenten  
 
3.1 Binnen de wettelijk verplichte termijnen van de P&C-cyclus past het niet om de kadernota aan te 

passen.  
De kadernota wordt volgens de bepalingen in de gemeenschappelijke regeling uiterlijk 15 april aan de 
gemeenteraden aangeboden. 

 
Kanttekeningen 
Niet van toepassing 
 
Communicatie 
Dit voorstel zal op de gebruikelijke wijze in het bestuurlijk proces worden ingebracht.  
 
Financiën 
Indien van toepassing zullen financiële consequenties naar aanleiding van de zienswijze worden verwerkt 
in de begroting.  
 

Uitvoering 
Conform de bepalingen in de GR wordt de begroting 2023 voor 15 april aangeboden aan de 
gemeenteraden. Ook de zienswijzenota wordt aangeboden, zodat inzichtelijk is op welke wijze de 
zienswijzen verwerkt zullen worden in de begroting. 
 
De koers van Avri gaan we bespreken met de gemeenteraden door het voorleggen van het Strategische 
Koersplan. De gemeente kunnen dan hun wensen ten aanzien van de focus en de rol van de GR 
inbrengen.   
 
 
Bijlagen 

- Kadernota 2023 
- Nota zienswijze kadernota 2023 

 
 


