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OPDRACHT | HOUTSKOOLSCHETS CIRCULAIR 
RIVIERENLAND 
Gemeenteraden op weg naar circulariteit 
 
 
Waarom een houtskoolschets? 
De gemeenteraden hebben Avri gevraagd een toekomstbeeld te schetsen van de wenselijke koers 
van Avri. Welke rol kan Avri spelen in het behalen van de beoogde duurzaamheids- en 
circulariteitsdoelen? Welke bestuursstructuur past daarbij ? Met de houtskoolschets ontstaat een 
gezamenlijk beeld en halen wij de opdracht op.  
 
Context 
Avri voert taken uit conform de visie en de bijbehorende financiële strategie. Die ontwikkeling is niet 
alleen gebaseerd op onze expertise en kennis van trends en actuele ontwikkelingen. Het werken aan 
circulariteit wordt sterk bepaald door Rijks- en Europese programma’s1. Allen sturen zij op 
ontwikkeling en realisatie van een circulaire economie voor 2050. Dat gaat over hoogwaardige 
recycling, verduurzaming van producten en het sluiten van grondstofketens. De Regio Deal Fruitdelta 
Rivierenland en de Provincie Gelderland werken ook in die context. 
 
Urgentie 
De broeikasgasemissie is wereldwijd bijna 45% terug te voeren op de productie van grondstoffen. De 
beschikbaarheid van rondstoffen is eindig, terwijl de vraag juist toeneemt door de groei van de 
wereldbevolking. Willen wij aan toekomstige generaties een leefbare wereld doorgeven, waarbij de 
welvaart eerlijk verdeelt is, dan hebben we een circulaire economie nodig. Deze transitie vraagt om 
actie nu. Vandaar dat opgelegde Europese- en Rijkskaders steeds strikter, dwingender en complexer 
zijn. De beleidsvrijheid hierop van gemeenten is minimaal. 
 
Kansen en risico’s 
Avri heeft een sleutelpositie in de transformatie naar een circulaire economie. We zijn volop aan het 
doorontwikkelen van een uitvoeringsorganisatie voor afvalinzameling naar een circulaire 
grondstoffenregisseur. Hoe Avri die rol vervult en wat daarvoor nodig is in de samenwerking, daar 
willen wij gemeenteraden beter in meenemen. De informatieachterstand bij gemeenteraden werkt 
financiële- en afbreukrisico’s bij gemeenten in de hand, waardoor de actiebereidheid afneemt, en 
waardoor aarzeling kan ontstaan om op cruciale momenten, moeilijke maar noodzakelijke besluiten te 
nemen die het leven van inwoners raken. 
 
Momentum 
Steeds meer organisaties en mensen willen onderdeel zijn van de oplossing: partijen in de branche, 
marktpartijen en overheden, inwoners en maatschappelijk middenveld. Allianties worden gesloten, 
initiatieven worden opgestart, innovaties doorgevoerd. Nu is het moment dat er breed maatschappelijk 
draagvlak is voor actie. 
 
 
 

 
1 Europees plan voor de circulaire economie (Actieplan ‘voor een schoner en concurrerender Europa’, 2020) Het Rijksbrede 
programma Circulaire economie, het landelijk afvalbeheerplan (LAP, 2017) en het programma van afval naar grondstof (VANG, 
2021). 



Wat is het resultaat van de houtskoolschets? 
De houtskoolschets wordt de opdracht. Op deze basis kunnen innovatieve, onconventionele 
maatregelen genomen worden in publiek – private samenwerking. Uit deze opdracht wordt duidelijk of 
een GR, of juist een andere bestuursstructuur de meest passende is. Op die manier helpt Avri de 
voorbereiding en besluitvorming bij gemeenteraden, noem het de slagkracht van gemeenteraden, te 
versnellen, zodat regio Rivierenland in 2050 haar volwaardige bijdrage levert aan een circulaire 
samenleving zonder afval. 
 
Hoe komt de houtskoolschets tot stand? 
We beginnen met het verkennen van het vraagstuk in twee delen via twee interactieve sessies na de 
zomer 2022. Het resultaat van de verkenningen vormt de houtskoolschets / opdracht aan Avri. De 
bijeenkomsten worden voorbereid door Avri samen met gemeenten. Deze onderwerpen staan op de 
agenda: 
1. Het gezamenlijke doel |  Waarom moeten we ingrijpen, wat is de urgentie van het vraagstuk? 

Welke doelen zijn gesteld / waar moeten we aan voldoen? Wat kunnen we leren van wat er 

regionaal en landelijk gebeurt? Wat willen we zelf doen vanuit een eigen motivatie, wat zijn 

ambities van gemeenten? Afval scheiden, stimuleren van bewustwording rond gedrag: minder 

kopen, minder verspillen: welke rol kan / mag   Avri hierin vervullen? Wat is de scope? Welke rol 

spelen andere publiek- en private partners hierin?  

2. De bestuursstructuur | Wat betekent het gezamenlijke doel voor de bestuursstructuur? Welke 

risico’s zijn er? Wat gaat er mis als we doelen niet halen? Tegen welke juridische beperkingen 

lopen we aan? Wat helpt en wat werkt tegen? Hoe borgen wij de goede informatiepositie van 

gemeenteraden, zodat zij kunnen sturen en monitoren op het gewenste resultaat? 

 
Oproep aan leden van het AB: heb je ideeën of wil je voor de zomer al van gedachten 
wisselen? 
Neem contact op met procesleider Renske Meijers T 06-19275046 E rmeijers@stoutgroep.nl. 
 
 
Communicatie: nog niet van toepassing 
 
 
Financiën: nog niet van toepassing 
 
 
Uitvoering: zie voorstel 
 
 
Bijlagen: geen 
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