Algemeen Bestuur Avri
Agenda 12 september 2019

Donderdag 12 september 2019 van 09.00 tot 11.00 uur vergadert het Algemeen Bestuur van Avri in de
vergaderzaal, locatie Geldermalsen, Meersteeg 15.

Agenda
1.

Opening

2.

Vaststellen agenda

3.

Mededelingen

4.

Ingekomen stukken

5.

5a. Vaststellen besluitenlijst AB 4 juli 2019

Bijlage 5a

5b Cumulatieve actielijst en agendaplanning

Bijlage 5b

Terugkoppeling uit Platformbijeenkomst 28 augustus 2019

-

6.

Ter besluitvorming::
7.

AB voorstel Bevoegdheid aanwijzen inzamellocaties

Bijlage 7a en b

8.

AB voorstel Beleidsplan Handhaving ASV

Bijlage 8a en b

Ter bespreking:
9.

Jaarstukken 2018

nazending

10. Stand van zaken nieuw inzamelbeleid

-

11. Terugkoppeling IBOR

-

Ter informatie:
12. Rondvraag
13. Sluiting

18.07.2019
versie: 1

Algemeen Bestuur Avri
OPENBARE VERGADERING CONCEPT verslag 4 juli 2019
(Vergaderzaal Avri te Geldermalsen)

Aanwezige AB-leden
gemeente Buren
gemeente Culemborg
gemeente Maasdriel
gemeente Neder-Betuwe
gemeente Tiel
gemeente West Betuwe
gemeente West Maas en Waal
gemeente Zaltbommel
Woordvoerders namens Avri

De heer G.J. Keller
De heer J.A.W.A. Reus
De heer E.H.C. Hoften
De heer S.H.R. van Someren
De heer F. Groen
De heer G. van Bezooijen
De heer A.H.M. de Vree
De heer W. Posthouwer

Lid AB
Voorzitter DB en AB
Lid AB
Lid DB en AB
Lid AB
Lid AB
Lid AB
Lid DB en AB

De heer E.J. de Vries
De heer W. Brouwer

Directeur Avri / secretaris Bestuur, lid MT
Avri

Afwezig m.k.

#
1

Subject
Opening

Besluit / Conclusie
De voorzitter opent de vergadering om 09.00 uur en verwelkomt alle aanwezigen.

2

Vaststellen agenda

Agendapunt 11 en 12 worden meningsvormend in plaats van besluitvormend.
De agenda wordt vastgesteld.

3.

Mededelingen

❖

De heer De Vries gaat per 1 oktober 2019 weg bij Avri. Na 9 jaar is het
tijd voor een nieuwe uitdaging. Hij heeft gekozen voor dit moment, omdat het project dan grotendeels is afgerond.
De OR, organisatie en het AB worden betrokken bij het zoeken naar
een nieuwe directeur.

❖

De voorzitter heeft gisteren een bezoek gebracht aan het KCC van Avri.
Hij heeft een goede indruk gekregen wat zoal bij Avri gebeurt. Hij raad
iedereen aan om dit een keer te doen.

❖

Evaluatie van het project. Het DB heeft met de input van het AB de onderzoeksvragen geformuleerd. Dit formulier wordt tijdens de vergadering uitgedeeld. Voor deze procedure wordt een short list met bureaus
opgesteld en gaat via een meervoudige onderhandse aanbesteding lopen. Het DB wil voor de begeleiding een delegatie uit het MT, DB en
AB. De heren Keller en Van Bezooijen geven als AB-lid aan om mee te
willen werken. Het tijdspad wordt nog afgestemd met deze delegatie.

4.

Ingekomen stukken

Geen ingekomen stukken.

5a

Besluitenlijst AB 18 april
2019

Naar aanleiding van:
• Blz. 3, agendapunt 9 Incontinentiemateriaal: de heer….voorliggend plan
wordt op verzoek van de heer De Vree aangepast in ‘De gemeente
West Maas en Waal heeft aangegeven dat zij pilot gemeente willen zijn,
maar hier is geen meerderheid voor.’
• De heer Van Hoften vraagt aandacht voor het toezenden van de vergaderstukken. Door de nazendingen heeft de gemeente niet voldoende tijd
om de stukken ambtelijk voor te bereiden.
De voorzitter geeft aan dat de vergaderstukken 8 weken van te voren
worden toegestuurd. Soms in uitzonderingsgevallen is de verzendtermijn korter, zoals bij de begroting. Wel is het mogelijk om van te voren
aan te geven wat wanneer op de agenda komt (zie actielijst), zodat de
gemeenten dit intern kunnen afstemmen.
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Besluit: het AB stelt de besluitenlijst van 18 april 2019 met bovenstaande wijziging vast.
5b

Besluitenlijst AB 8 mei
2019

Tekstuele aanpassing:
Blz 2, derde bullit: oplaag moet omlaag zijn.
Besluit: het AB stelt de besluitenlijst van 8 mei 2019 met tekstuele wijziging
vast.

5c

Actielijst

De actielijst wordt besproken en bijgewerkt. Actie BS 

6.

Terugkoppeling uit Platformbijeenkomst 5 juni
2019

De voorzitter geeft aan dat de opkomst goed was. Er waren zo’n 30 raadsleden
aanwezig. De belangrijkste onderwerpen die aanbod kwamen waren de begroting, papierinzameling en incontinentiemateriaal.
De heer Groen vraagt of het AB in het kader van maatwerk nog bij elkaar komt
om de Platformbijeenkomst van 9 september voor te bereiden. Het AB zou de
raden dan meenemen in de discussie over maatwerk. Volgens de voorzitter
zouden de raadsleden dezelfde vragen voorgelegd krijgen. Dit wordt voorbereidt
door de heren Van Hoften, Groen en Posthouwer.
De heer Van Bezooijen merkt op dat de evaluatie dan ook meteen meegenomen
kan worden. De voorzitter geeft aan dat september te vroeg is. De organisatie
staat nu al erg onder druk.
De heer Keller heeft een bijeenkomst met de raad gehad. In Buren zijn de raadsleden positief over de platformbijeenkomst. In het verleden zijn wel leden afgehaakt en hoe krijg je hen weer terug aan tafel.
De discussie die loopt binnen de raden is hoe zij meer grip kunnen krijgen op de
GR-en. De platformbijeenkomsten zijn juist bedoelt om de raadsleden goed te
infomeren. Hierin ligt een taak voor de raadsleden zelf door naar die bijeenkomsten te komen, maar ook voor de AB-leden om de raadsleden enthousiast te
krijgen.

7.

AB voorstel Zienswijze
Jaarstukken 2018 Avri

Rick Opendorp van Baker Tilly schuift aan.
Het DB heeft de heer Opendorp uitgenodigd om vandaag uitleg te geven over de
controleverklaring die nog niet rond is. De Provincie eist dat de jaarrekening
vastgesteld wordt. Het DB stelt daarom voor om de jaarstukken onder voorbehoud vast te stellen en te agenderen voor de vergadering van september om definitief vast te stellen.
Vragen en of opmerkingen naar aanleiding van:
• Hoe ver staan jullie met de controle?
Dhr. Opendorp: 75 tot 80% is klaar. Er staan nog kleine posten open, de
grootste post is aanbesteden.
• Wat is de oorzaak van de vertraging?
Dhr. Opendorp: In januari hebben wij extra informatie gevraagd. Door
projecten was er te weinig capaciteit bij Avri. We hebben de controle
een stuk in kunnen schuiven, maar toen kwamen wij ook klem te zitten
qua capaciteit. We hebben uitstel gevraagd en dit loopt tot augustus.
We zien tot nu toe geen reden om af te keuren. De komende weken
wordt alles afgerond.
• Dhr. Posthouwer vraagt om in de toekomst meer tijd in te plannen om
extra taken op te kunnen vangen. Nu hebben we last van een domino
effect.
Dhr. Opendorp: Klopt, doordat de controle op rechtmatigheid wetmatig
verzwaard is, hebben we bij 15 klanten meer werk gekregen en dan
kom je tot een domino effect.
• Dhr. Groen vraagt om dit proces voor volgend jaar goed te sturen. Het is
namelijk heel vervelend dat de jaarstukken vastgesteld moeten worden
zonder verklaring. Ook de raad van Neder-Betuwe heeft aangegeven
niet in te stemmen zonder verklaring.
• Dhr. De Vree vraagt of de bevindingen op de agenda van de volgende
vergadering kan komen. De AB-leden hebben hierin een controlerende
functie en een verplichting richting de raden.
• Wat als er uit die 25% iets bijzonders komt?
Opendorp: we zien tot nu toe geen reden om af te keuren. De komende
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•

weken wordt alles afgerond.
Stel dat het nog een keer voorkomt, kunnen de bevindingen tot dat moment dan zichtbaar gemaakt worden, zodat de raad hier mee verder
kan?
Dhr. Opendorp: dat kan.

Besluit: het AB stelt met een meerderheid van 7 gemeenten de Jaarstukken
2018 onder voorbehoud vast. Gemeente Neder-Betuwe stemt tegen. De Jaarstukken 2018 incl. accountantsverklaring komt terug op de agenda van 12 september 2019.
8.

AB voorstel Zienswijze
Begroting 2020 Avri

De voorzitter stelt voor om een rondje te doen:
Tiel:
De raad van Tiel stemt niet in, maar heeft de begroting 2020 ter kennisgeving
aangenomen. Reden? Vanwege de grote onzekerheid van de invoering en kosten van het project.
Neder-Betuwe:
De raad stemt wel in, maar vraagt aandacht voor het verbeteren van weerstandscapaciteit. Op dit moment is er geen buffercapaciteit. De verhouding vast
en variabel tarief komt later dit jaar, na afronding van het project.
West-Betuwe:
De raad wil dat de tarieven stabiliseren en daar waar mogelijk is reduceren. Zij
zien graag een benchmark voor activiteiten.
West Maas en Waal:”
De raad heeft de begroting ook ter kennisgeving aangenomen. Zij willen ook
meer duidelijkheid over de kosten voor volgend jaar. De voorkeur voor scenario
4 kunnen zij mee uit de voeten. Ook willen zij meer duidelijkheid over de investering IBOR. Het lijkt namelijk of alle gemeenten hieraan mee betalen.
Als laatste wil de heer De Vree namens de gemeente zijn waardering uitspreken
voor de uitvoerende organisatie van Avri.
Buren:
De raad heeft een positieve zienswijze ingebracht. Maar geeft wel de opdracht
om balans te vinden tussen opbrengsten en risico’s en consequenties voor de
inwoners. Daaraan gekoppeld moeten we kritisch naar onszelf kijken als bestuur
en organisatie. We hebben voor het eerst zo’n groot project gedaan, laten we
daarvan leren, zodat het in de toekomst beter kan.
Maasdriel:
De raad stemt in principe in, maar wil wel graag uitleg over de investering IBOR
en PM posten, met name de kapitaallasten extra benodigde projectbudget. Ook
willen zij een consistent tarief.
Culemborg:
De raad heeft een positieve zienswijze ingebracht. Zij voelen meer voor scenario
3 en willen de begroting kritisch doorlichten.
Zaltbommel:
De raad stemt in met begroting, maar ook met de kanttekeningen die hier besproken zijn. Stabiliteit is heel belangrijk.
Naar aanleiding van bovenstaande:
• Twee vragen over de investering IBOR:
Dhr. De Vries geeft aan dat de afspraak was en nog steeds is dat kosten en opbrengsten IBOR-voor de IBOR-gemeenten zelf zijn.
Kan dit gescheiden gerapporteerd worden?
De voorzitter geeft aan dat hier in het verleden een presentatie over gegeven is. Dat heeft veel inzicht gegeven. Als hier behoefte aan is, kan
dat nog een keer geregeld worden. Zo niet, dan nemen we dit mee voor
volgend jaar om op te nemen in zowel de begroting als de jaarstukken.
Net als het de kosten per gemeente inzichtelijk maken.
•

Zorg voor het weerstandsvermogen en de stabiliteit van de afvalstoffenheffing:
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•

De voorzitter geeft aan dat dit een taak is voor het DB om over na te
denken. De PM posten zijn opgenomen als waarschuwing wat er nog
kan komen. Dit is voor de raden van Tiel en West Maas en Waal reden
om de begroting allen ter kennisgeving aan te nemen.
Stabiel tarief afvalstoffenheffing:
Nog niet alle gemeenten hebben de scenario’s besproken. In december
wordt een definitief besluit genomen. Uitgangspunt voor Tiel is vooral
goed scheiden moet lonen.

Besluit: het AB stemt met een meerderheid in met de begroting 2020. Tiel en
West Maas en Waal hebben de begroting ter kennisgeving aangenomen. Voor
het tarief afvalstoffenheffing blijft scenario 4 voorlopig staan. Hierover wordt in
december een besluit genomen.
9

AB voorstel Papierinzameling

De algemene reactie vanuit het AB is positief.
De belangrijkste punten die naar voren komen zijn:
Open structuur; ook andere verenigingen de mogelijkheid geven (eerlijke verdeling) is een wens van een aantal gemeenten naar de toekomst
toe.
Geen extra financiering, maar werken met het huidige budget.
Werken met pilots is een goed idee.
Geen financiële nadelen voor de bestaande verenigingen. Stabiliteit geven aan bestaande verenigingen, maar wel signaal afgeven dat het in
de toekomst anders kan worden.
Altijd tegenprestatie leveren, anders geen compensatie.
Dhr. Groen merkt op dat er veel onrust heerst bij de verenigingen. Zij zijn namelijk bang dat ze de inkomsten kwijtraken. Kan in september een platformbijeenkomst gehouden worden, zodat we verengingen kunnen vertellen wat we aan
het doen zijn?
De voorzitter geeft aan dat in maart al een bijeenkomst met de verenigingen is
geweest. Het onderwerp ligt gevoelig, vooral bij die verenigingen die het papier
al langer ophalen, dan Avri bestaat. De gevoeligheid blijft, ondanks het feit dat er
geen bezuiniging wordt voorgesteld. We moeten meer feeling krijgen bij wat de
alternatieven inhouden en de verenigingen goed blijven betrekken bij het proces.
Besluit: het AB stelt het voorstel Papierinzameling conform vast.

10..

AB voorstel Incontinentiemateriaal

Dhr. Posthouwer stelt voor om een rondje te doen.
Neder-Betuwe:
Gemeente is akkoord om de volgende stap te zetten, maar heeft bedenkingen bij
behoefte en dat de kosten verrekend worden onder alle huishoudens.
Tiel:
Ook Tiel is positief en hebben dezelfde vraag of alle huishoudens belast worden
met de kosten. Daarnaast willen zij het gesprek aangaan over alleen incontinentiemateriaal of ook luiers.
West Betuwe:
De raad heeft, vooruitlopend op de beslissing van vandaag, de opdracht gegeven om per direct te starten. De gemeente heeft direct contact gezocht met West
Maas en Waal en hebben veel informatie gekregen. Er zijn twee scenario’s, nl.
inzamelen en financieel compenseren. West Betuwe heeft gekozen voor compenseren.
West Maas en Waal:
De motie van de raad is uitgevoerd en de gemeente is begonnen. Zij sluiten zo
snel mogelijk aan op het Avri plan. Belangrijk uitgangspunt is het duurzaam verwerken. Aandachtspunt is het plaatsen van containers.
Buren:
Gemeente stemt in. Een paar kanttekeningen: dit is een kans voor het maatwerktraject – kijken met zowel de raad als inwoners wat we willen; minder positief geluid gaat over het feit dat het weer zo’n project is waar we eigenlijk eerder
aan hadden moeten beginnen; positief over de rol van het aanwijzen van locaties weer bij de gemeenten neer te leggen.
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Maasdriel:
Gemeente gaat akkoord met het voorstel en ziet het als een pluspakket. Duurzame verwerking is een voorwaarde om tot uitvoering te besluiten.
Culemborg:
Invoering is nog niet met de raad besproken. Ook Culemborg vindt dat duurzame verwerking geregeld moet zijn.
Zaltbommel:
Aandachtspunt is ook de verrekening van de kosten.

Resumé: het voorstel is akkoord. We gaan verder met de voorbereidingen. Op
een later moment gaan gemeenten kiezen of zij meedoen.
Besluit: het AB stelt het voorstel Incontinentiemateriaal conform vast.
11.

AB voorstel Beleidsplan
Handhaving

Ondanks dat dit voorstel acht weken van te voren verspreidt is, hebben niet de
wethouders dit niet kunnen laten behandelen in de gemeenteraad. Voorgesteld
wordt om dit onderwerp alleen te bespreken en besluitvorming volgt in de vergadering van september.
Opmerkingen naar aanleiding van:
Dhr. Keller geeft aan dat er tegenstrijdigheden in het beleid en actieplan
staan. Daarnaast vraagt hij hoe we die raden met moties op 1 lijn kunnen krijgen.
De voorzitter geeft aan dat het actieplan geldt voor de periode van
overgang naar het nieuwe beleid en dat het beleidsplan over de toekomst gaat. Verder is de behoefte per gemeente anders. Daarnaast valt
het hem op dat tijdens de platformbijeenkomst geen vragen zijn gesteld
over dit beleidsplan. Omdat de raden meer grip willen, is het voor het
AB ook belangrijk om zelf te kijken welke onderwerpen eerst naar de
raad moeten. Alle onderwerpen worden in de agendaplanning (zie actielijst) opgenomen.
Besluit: het AB schuift het voorstel door naar de vergadering van september.

12.

AB voorstel Tiel Schone
Stad

De voorzitter heeft een gesprek gehad met Tiel, omdat zij zich zorgen maken
over de effecten van het nieuwe inzamelbeleid. Gezamenlijk is een voorstel opgesteld, maar het DB heeft hier wat scherpe randjes van af gehaald. Hierdoor is
wat ruis ontstaan. Het voorstel wordt daarom vandaag alleen oriënterend besproken. en komt terug op de agenda.
Een paar AB leden geven aan om nog even te wachten met het trekken van
conclusies. Misschien vallen de effecten wel mee of krijgen meer gemeenten
hier mee te maken. Er wordt afgesproken dat de heer Groen een belrondje doet
en de uitkomsten met de voorzitter bespreekt. Actie FG
Besluit: het AB schuift het voorstel door naar de vergadering van september.

13.

Stand van zaken nieuwe
inzamelbeleid

Walter Brouwer schuift aan en geeft een toelichting op de lijst met openstaande
locaties. Op deze lijst staan 52 locaties. Hiervan staan nog 32 locaties open. Van
die 32 locaties, is besloten om op 27 locaties een tijdelijke voorziening (bovengronds- of semi ondergrondse container) aan te brengen, zodat de inwoners wel
hun afval kwijt kunnen.
Dan rest ons nog 5 locaties, die nog niet bepaald zijn. Redenen hiervoor zijn:
Voor 1 locatie hebben we nog geen vergunning van het Waterschap
binnen.
We hebben 3 nieuwbouw locaties (autonome groei), hiervoor volgen wij
de zienswijze procedure.
Voor 1 locatie zijn we in gesprek met de vereniging van eigenaren over
het gastgebruik van de container die daar al staat.
De 32 locaties moeten nog beschikt worden.
Vragen en of opmerkingen naar aanleiding van:
• Wanneer hebben jullie al deze locaties gereed? Wij hopen binnen twee
weken, op die 5 locaties na. Alle huishoudens die nog niet toegewezen
zijn aan een locatie, kunnen bij alle containers terecht.
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Hoe zit dat met het bericht over de ov-chipkaart? Omdat nog niet alle
huishoudens aan een locatie waren gekoppeld, hebben we de laatste
twee weken van juni alle containers open gezet. Dit was geen nadeel,
want deze twee weken waren gratis.

Invoering
Vanaf het moment dat de afvalpassen zijn verstuurd, krijgen we veel vragen.
Hierdoor is de telefooncentrale overbelast. Daarnaast geeft de organisatie die de
post verstuurd een aankomstgarantie van 96%. Dat betekent dat mogelijk 4%
van de post niet bezorgd wordt. Uit de praktijk blijkt ook dat een klein deel van
de inwoners geen pas ontvangen hebben. Dhr. Brouwer merkt op dat alle medewerkers hard werken om de problemen op te lossen. Medewerkers van andere afdelingen werken ’s avonds over om het KCC te helpen met het beantwoorden van honderden e-mails en handhaving en IBOR worden ingezet bij het opruimen van bijplaatsingen.
De heren Posthouwer, Keller en Groen beamen de adequate reacties van het
personeel.
Financieel:
In de notitie heeft dhr. Brouwer een bandbreedte van 1 tot 3 ton berekend van
nog te verwachten kosten. Het gaat hier met name om juridisch kosten, de operationele kosten zijn nog niet bekend.
Wat doet dit met de afvalstoffenheffing? We zaten in de begroting op een verwacht effect van 3 euro, maar dat hebben we vanwege andere afschrijftermijnen
kunnen reduceren naar 1 euro.
14.

Wijziging GR Avri

De voorzitter geeft aan dat agendapunt 14, 15, 16, 17 en 18 ter informatie op de
agenda staan. Alle voorstellen zijn inmiddels behandeld en vastgesteld.

15.

Zienswijze Begroting 2020
BSR

Zie agendapunt 14.

16

Zienswijze Jaarstukken
2018 BSR

Zie agendapunt 14.

17.

Toestemming op vaststelling GR BSR 2019

Zie agendapunt 14.

18.

Toetreden werkgeversvereniging BSR

Zie agendapunt 14.

19.

Communicatie en motivatiecampagne

Het AB heeft kennisgenomen van de campagne.

20.
20.1

Rondvraag
Beeld en geluid

20.2

Containertuintjes

6.

Sluiting

✓

Naar aanleiding van de moties van de raad vraagt dhr. Keller of de vergaderingen opgenomen kunnen worden in beeld en geluid. Dan kunnen de raadsleden
op afstand mee kijken.
De voorzitter laat uitzoeken of dit kan. Actie EdV
Dhr. Van Bezooijen vraagt of het klopt dat de ondergrondse containers netjes in
het groen gezet zullen worden. Dhr. Van Bezooijen is geschrokken van klachten
hierover en vraagt hier aandacht voor.
De voorzitter geeft aan dat gekeken wordt of bij sommige locaties, vooral die
waar veel bijplaatsingen zijn, een tuintje aangelegd kan worden.
De voorzitter bedankt de aanwezigen. De vergadering wordt om 11.12 uur afgesloten.

Acties die bij het gereedkomen van het verslag reeds zijn uitgevoerd, zijn in het verslag gemarkeerd met
een ‘vinkje’ en komen niet terug in de actielijst.
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Algemeen Bestuur GR Avri
CUMULATIEVE ACTIELIJST EN
AGENDAPLANNING
OPENBARE VERGADERINGEN AB AVRI
Versiedatum 4 juli 2019
TOELICHTING
Codering: Aan de acties wordt per jaar een volgnummer toegekend (2015-01 etc.)
Onder het volgnummer is de datum van de vergadering vermeld, waar de actie uit voortvloeit. Achter het liggende
streepje staat het nummer van het betreffende agendapunt.
✓ Acties die bij het gereedkomen van het verslag reeds zijn uitgevoerd, zijn in het verslag gemarkeerd met een
‘vinkje’ en komen niet terug in de actielijst.
Ter vergadering afgevinkte acties blijven eenmalig ter controle in de actielijst staan en vervallen daarna definitief.
#

Acties 2015
(Oprichtingsvergadering 16-12-15)

Actiehouder

Deadline

Voortgang



Voorstel verkoop
aandelen ARN: acties
en besluiten van de RR
worden afgewacht,
voordat het voorstel
opgesteld kan worden.
Voortgangsmelding 2104-16: Actie staat ‘on
hold’ omdat de
overdracht binnen de
Regio Rivierenland nog
niet is geregeld
Voortgangsmelding 1904-2018: is nog niet in
Regio Rivierenland
geregeld.
2015-01
161215-10

Deelname in ARN, Avri Realisatie B.V.
(en Solar BV) / Overname aandelen RR

DB

Voortgangsmelding 1810-2018: geen nieuw
informatie.
Voortgangsmelding 1402-2019: geen nieuwe
informatie.
Voortgangsmelding 1804-2019: geen nieuwe
informatie
Voortgangsmelding 0407-2019: In AB Regio
Rivierenland besproken,
maar nog geen
terugkoppeling van
gekregen.

#

Acties 2019

Actiehouder

2019-04

Kijken wat Avri kan doen richting VNG
inzake kunststof (bijv. motie indienen)

DB

190418-3

Actiepuntenlijst AB Avri / Agendaplanning, versiedatum 04-07-2019

Deadline

Voortgang
Voortgangsmelding 0407-2019: brief is in
voorbereiding, komt
binnenkort op de
agenda.



1

2019-05
190418-3

2019-06
190704-12

Plan om Vakberaad anders in te richten
(prioriteit geven).

DB

Tiel Schone Stad

FG/VZ

Beeld en geluid bij AB vergaderingen

EdV

Voortgangsmelding 0407-2019: Vakberaad
heeft dit opgepakt.
Eerste sessies zijn
geweest.

2019-07
19070420.1

2019-08

Toelichting: doorlopende, ter vergadering gemaakte afspraken worden in principe niet besproken. Deze blijven
staan tot het AB vaststelt dat de uitvoering routine is geworden
#

Doorlopende afspraken 2016

D-01

Opstellen sfeerimpressie
platformbijeenkomsten

180216-6

D-02
180216-7

D-03
180216-12

D-04
180628-6

D-05
170706-1

Regelmatige informatieverstrekking
inzake gescheiden inzameling / ook
t.b.v. specifieke doelgroepen
Melding aan AB in geval van Europese
aanbestedingsregels wordt afgeweken
Terugkoppeling platformbijeenkomsten
opnemen in de e-letter
Begroting en jaarrekening: meer
benchmark gegevens opnemen.
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Dir

Voortgang
1ste
platformbijeenkomst
mondeling, zie verslag
18-2 AB / actie D-01 op
volgende
bijeenkomsten gericht
Voortgangsmelding
19.04.2018: Avri is hier
al fors mee aan de
slag.
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Agendaplanning
AB 12 september 2019
(09.00 uur)
• Vaststellen verslag 4 juli 2019
• T.k. - Sfeerimpressie platformbijeenkomst
• Terugkoppeling IBOR
• Stand van zaken nieuwe inzamelbeleid
• BSR voorjaarnota
• Verantwoording jaarrapportage Handhaving
• Bevoegdheid aanwijzen inzamellocaties
• Beleidsplan handhaving
• Tiel Schone Stad
AB 17 oktober 2019
(09.00 uur)
• Vasttelling verslag 12 september 2019
• T.k. - Sfeerimpressie platformbijeenkomst
• Terugkoppeling IBOR
• Stand van zaken nieuwe inzamelbeleid
• Kadernota 2020
• Brief VNG
AB 19 december 2019
(09.00 uur)
• Vasttelling verslag 17 oktober 2019
• T.k. - Sfeerimpressie platformbijeenkomst
• Terugkoppeling IBOR
• Stand van zaken nieuwe inzamelbeleid
• BSR najaarsnota
• Controle protocol en normenkader 2019
• Verordeningen 2020
• Situatie 20% korting variabel tarief
AB 13 februari 2020
(09.00 uur)
• Vasttelling verslag 19 december 2019
• T.k. - Sfeerimpressie platformbijeenkomst
• Terugkoppeling IBOR
• Stand van zaken nieuwe inzamelbeleid
• Kadernota 2021

DB 15.05.2019 en 06.06.2019
Verzending stukken 18.07.2019 Platform 28.08.2019

DB 03.07.2019
Verzending stukken 22.08.2019 Platform 09.09.2019

DB 21.08.2019, 18.09.2019 en 09.10.2019
Verzending stukken 24.10.2019 Platform 18.11.2019

DB 06.11.2019 en 04.12.2019
Verzending stukken 19.12..2019 Platform 14.01.2020

Spaaragenda
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

BestTas (april 2020)
Onderzoek milieustraten (april 2020)
Vaststellen cafetaria model papierverenigingen (april 2020)
Voorbereiden Regie op afvalstromen (juni 2020)
IBOR beter integreren (Actie AB 19.04.2018)
Motie WMW op voorstel Wijzigingsbesluit ASV (Actie AB 19.04.2018)
Bestuurlijke participatie in ARN, Avri Realisatie BV (en Solar BV) (Actie oprichtingsvergadering)
Evaluatie financiële regelingen (zoals Financiële Beheerverordening (art. 212 Gemeentewet,
Treasurystatuut en Verordening (kostenverdeelsleutel-systematiek); evaluatie op termijn (termijn niet concreet
bepaald) (Agenda-actie oprichtingsvergadering)
Evaluatie fin. Regelingen; aanvulling AB 18-02-16: onderdeel evaluatie: mandaatregeling; verstrekt
mandaat aan directeur, ook w.b. aangaan leningen)
Algemene visie op aankoop vastgoed (ook i.r.t. aankoop werf) Ingebracht door DB 01-02-17
Handhaving maatregelen ASV / Rapportage afvalhoeveelheden en handhaving ASV
Doorontwikkeling Avri op de markt van bedrijfsafval (Afspraak AB 16-03-15 pt. 3) Afgesproken wordt om
hierover een discussie in het AB te plannen. Het MT zal dit inhoudelijk voorbereiden en een inhoudelijk stuk
voorleggen
Voorstel gemeentelijke inzamelstichting voor papier; uitwerking in contact met initiatiefnemers (AB 21-4,
pt. 10) en aan de hand van de ter vergadering geformuleerde uitgangspunten
Beleid textielinzameling (actie uit AB 22 dec. 2016)
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Aan
Vergadering
Agendapunt
Van

:
:
:
:

Algemeen Bestuur
12 september 2019
7, ter besluitvorming
Dagelijks Bestuur

Onderwerp

:

Wijzigingsbesluit
Afvalstoffenverordening 2019

Voorstel
1. In te stemmen met het wijzigingsbesluit Afvalstoffenverordening 2019 waarin de bevoegdheid
tot het aanwijzen van locaties voor inzamelvoorzieningen per 1 oktober 2019 weer bij de
gemeenten belegd wordt.

Inleiding
Het Dagelijks Bestuur heeft op 15 mei 2019 het AB voorstel incontinentie goedgekeurd, waarin
voorgesteld wordt om een principebesluit te nemen om incontinentiemateriaal en (optioneel ook)
babyluiers gescheiden te gaan inzamelen en circulair te verwerken. In beslispunt 4 van het Dagelijks
Bestuur van 15 mei 2019 is eveneens besloten het AB voor te stellen om de bevoegdheid tot het
vaststellen van locaties waar inzamelvoorzieningen worden geplaatst weer bij de gemeenten te
beleggen.
Sinds 2000 worden er in het verzorgingsgebied van Avri ondergrondse inzamelvoorzieningen
geplaatst. Voor het bepalen van de locaties heeft Avri tot het begin van het project ‘omgekeerd
inzamelen’ een adviserende rol gespeeld, waarbij uiteindelijk de gemeenten de verantwoordelijkheid
namen voor het plaatsen de ondergrondse inzamelvoorzieningen.
De rol van Avri is daarmee tot april 2018 beperkt gebleven tot het geven van advies voorafgaand aan
de gemeentelijke besluitvorming over locaties en het uitvoeren (plaatsen en beheren) na het genomen
besluit door de gemeente. In het kader van het project ‘omgekeerd inzamelen’ heeft het Algemeen
Bestuur op 19 april 2018 besloten dat het aanwijzen van locaties voor inzamelvoorzieningen voortaan
een bevoegdheid van het Dagelijks Bestuur was (later gemandateerd aan de voorzitter van het
Dagelijks Bestuur). Avri stelt sindsdien de locaties in nauwe samenspraak met de gemeente vast
(besluit AB 19-4-2018 waarbij de Afvalstoffenverordening op dit punt is verduidelijkt).
Het Dagelijks Bestuur vindt dat de primaire verantwoordelijkheid en bevoegdheid voor het vaststellen
van locaties waar inzamelvoorzieningen worden geplaatst weer moet komen te liggen waar het hoort,
namelijk bij de gemeenten zelf. Daarom wordt voorgesteld om het derde lid van artikel 7A van de
Afvalstoffenverordening Avri 2019 te wijzigen in:
"Artikel 7A Inzamelmiddelen en -voorzieningen
Lid 3. De locaties van inzamelvoorzieningen worden aangewezen door het bevoegd gezag van de
betreffende gemeente. Het bepalen van de locatie gebeurt in samenspraak met Avri.”
Voorgesteld wordt de wijziging per 1 oktober 2019 in werking te laten treden.
Beoogd effect
De taken en bevoegdheden van Avri op het gebied van de uitvoering van de Afvalstoffenverordening
te verduidelijken en daarbij de bevoegdheid tot het vaststellen van locaties waar inzamelvoorzieningen
worden geplaatst per 1 oktober 2019 weer bij de gemeenten te beleggen.
Argumenten
1.1 De primaire verantwoordelijkheid hoort bij de gemeenten te liggen
Voor inwoners is het duidelijker en begrijpelijker als de gemeente waarin zij wonen verantwoordelijk is
voor het vaststellen van een locatie van de container en dat zij daar ook hun bezwaren kunnen uiten.
Het is niet logisch dat de gemeente enkel voor inzamelvoorzieningen niet het bevoegd gezag is voor
het vaststellen van locaties.
Uiteraard worden de locaties in nauwe samenspraak met Avri bepaald, maar de uiteindelijke
besluitvorming komt bij het aannemen van dit voorstel weer bij het bevoegd gezag van de betreffende

gemeente te liggen. Gemeenten zijn daarbij vrij in het bepalen van de inrichting van de besluitvorming.
Zo kan er gekozen worden tussen het volgen van de Uniforme openbare voorbereidingsprocedure van
Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) of voor de bezwaarprocedure. Dit is een
interne aangelegenheid van de gemeenten.

Kanttekeningen
Communicatie
Het voornemen tot wijzigen van de Afvalstoffenverordening wordt meegenomen in de e-letter richting
de raadsleden. Raadsleden worden hierin uitgenodigd voor het raadsledenplatform waar deze
verduidelijking van verschuiving in bevoegdheid wordt geagendeerd.
De gewijzigde verordening zal op de website van Avri worden geplaatst en de wijziging zal bekend
gemaakt worden in de lokale huis-aan-bladen die worden verspreid in het gebied van de regio.
Daarnaast zal het wijzigingsbesluit na besluitvorming via digitale bekendmaking en de elektronische
regelingenbank in de GVOP en CVDR geplaatst worden.
Financiën
De kosten voor publicatie van de gewijzigde regeling in DROP (de opvolger van GVOP en CVDR) zijn
naar schatting € 125,00.
Uitvoering
Bijlagen
1. Besluit tot wijziging van de Afvalstoffenverordening Avri 2019

Besluit tot wijziging van de Afvalstoffenverordening Avri 2019
Het Algemeen Bestuur van Avri
gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van Avri van 15 mei 2019;
overwegende dat het wenselijk is het artikel omtrent inzamelmiddelen en -voorzieningen aan te passen,
gelet op artikel 10.23 van de Wet milieubeheer en artikel 21, eerste lid, van de gemeenschappelijke
regeling Avri
besluit:
tot wijziging van de Afvalstoffenverordening Avri 2019:
Artikel I
In artikel 7A wordt het derde lid gewijzigd. Dit lid komt te luiden als volgt:
Artikel 7A Inzamelmiddelen en -voorzieningen
Lid 3. De locaties van inzamelvoorzieningen worden aangewezen door het bevoegd gezag van de
betreffende gemeente. Het bepalen van de locatie gebeurt in samenspraak met Avri.”
Artikel II Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking daarvan.

Vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van Avri van 12 september 2019
Het Algemeen Bestuur Avri,
secretaris

voorzitter

E.J. de Vries

J. Reus

Aan
Vergadering
Agendapunt
Van
Onderwerp

:
:
:
:
:

Algemeen Bestuur
12 september 2019
8, ter besluitvorming
Dagelijks Bestuur
Handhavingsbeleid ASV

Voorstel
Het handhavingsbeleid 2019-2023 vast te stellen.

Inleiding
Met het handhavingsbeleid wordt voor de periode 2019-2023 vastgelegd vanuit welke visie Avri de
Afvalstoffenverordening (ASV) handhaaft, over welke instrumenten zij voor het werk beschikt en welke
overtredingen er worden gehandhaafd binnen de beschikbare tijd en capaciteit. Dit hangt samen met het
stellen van prioriteiten.
Jaarlijks wordt de aanpak in de vorm van een addendum bij het handhavingsbeleid geactualiseerd. Voor
2019 vormt het door het dagelijks bestuur vastgestelde actieplan Handhaving 'afval scheiden heel gewoon'
voor het nieuwe afvalbeleid de aanpak voor handhaving in 2019.
Beoogd effect
Een basis te bieden aan de uitvoering van het team Toezicht en Handhaving op het gebied van het
basispakket (ASV).
Argumenten
1.1 Het Algemeen Bestuur is bevoegd tot vaststelling van handhavingsbeleid voor het basispakket.
In de gemeenschappelijke regeling Avri is in artikel 20 bepaald dat het (algemeen) bestuur de
verordeningen vaststelt en ook bevoegd is tot de uitvoering ervan. Het team Toezicht en Handhaving
geeft uitvoering aan de strafbepalingen uit de ASV.
1.2 Het handhavingsbeleid is in 2008 voor het laatst bestuurlijk vastgesteld
Sinds het oprichten van het team Toezicht en Handhaving, als vervanging van de inhuur destijds van
de milieupolitie, heeft het team zich ontwikkeld tot de professionele handhavers die er nu zijn. Ook zijn
er maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen op het gebied van afvalinzameling geweest die
aanleiding zijn om het beleid bestuurlijk opnieuw te bekrachtigen. Daarmee ligt er een gedragen
fundament onder de uitvoering van het team Toezicht en Handhaving.
Kanttekeningen
1.1 Afvalstoffenverordening is de basis voor de bevoegdheid tot handhaven.
Ook zonder handhavingsbeleid is het mogelijk om te handhaven. De basis voor handhaving is
gelegen in de ASV.
Communicatie
Communicatie is onderdeel van het bestaande instrumentarium voor het bereiken van het gewenste
gedrag. Ook in het kader van het Actieplan Handhaving ‘Afval scheiden heel gewoon’ wordt er in 2019
over handhaving gecommuniceerd. Voor het beleidsplan zelf is daarom geen separate communicatie
noodzakelijk.
Het handhavingsbeleid wordt bekend gemaakt via de website van Avri.
Financiën
Het handhavingsbeleid wordt voor het basispakket gefinancierd uit de Afvalstoffenheffing.
Voor eventuele handhavingstaken in een pluspakket worden per gemeente separate budgetten
overeengekomen.
Uitvoering
Het team Toezicht en Handhaving Avri is belast met het uitvoeren van het handhavingsbeleid.
Bijlagen
Handhavingsbeleid Avri 2019-2023

HANDHAVINGSBELEID
2019-2023

15-5-2019

| DEFINITIEF | AFVALBEHEER
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INLEIDING
Voor u ligt het handhavingsbeleid van Avri op het gebied van de afvalstoffenverordening
(basispakket) voor de periode 2019-2023. Voor de basispakkettaken heeft Avri de opdracht tot
handhaven op basis van de Gemeenschappelijke Regeling Avri.
Voorafgaand aan dit beleid zijn de handhavings prioriteiten voor het laatst in bestuurlijke
besluitvormingsdocumenten bepaald in 2008 voor de periode van 2008-2011. In de notitie
'Inrichting handhaving Afvalstoffenverordening Regio Rivierenland' (db-vergadering van 19
maart 2008) waarbij de eenheid Toezicht en Handhaving Ari werd opgericht, waren de
speerpunten voor de inzet: verzamelcontainers (met name bij flats), het afvalaanbod in de
binnenstad en het illegaal gebruik van minicontainers. Daarbij is destijds gekozen voor een
groeimodel voor wat betreft de beschikbare handhavingscapaciteit .
Alleen al vanwege het tijdverloop is het goed om de bestuurlijke keuzes in nieuw beleid te
vatten. De beleidsnotitie 2019-2023 is het kader voor de uitvoering van de handhavingstaken uit
het basispakket voor de komende periode. Ook vormt het handhavingsbeleid de basis waarop
verantwoording aan het bestuur wordt afgelegd over de uitvoering van te taken.
Naast het bieden van een algemeen kader voor de komende jaren worden ook per jaar
voorstellen aan het bestuur gedaan op welke onderdelen uit het beleid het accent wordt gelegd.
Dit om er voor te zorgen dat het meerjarig beleid in balans blijft met de dynamiek van de
uitvoeringspraktijk.
Voor het jaar 2019 is het jaarplan in de vorm van een bijlage toegevoegd aan de notitie.
Vanwege de samenhang van de gepleegde inzet op basis van een afgesloten pluspakket, wordt
in een bijlage over handhaving op dit pluspakket ingegaan.
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1. DOEL VAN HANDHAVING
Het doel van handhaving is om het naleven van regels af te dwingen (sturing op gewenst
gedrag). En de regels zelf zijn één van de randvoorwaarden om democratisch (=door bevoegd
bestuur) vastgestelde maatschappelijk e doelen te kunnen realiseren. Voor afval zijn de regels
vastgelegd in de afvalstoffenverordening.
Te handhaven normen (potentiële overtredingen) uit de afvalstoffenverordening
Voor de regio Rivierenland wordt de lokale afvalregelgeving neergelegd in de
Afvalstoffenverordening Avri. Deze wordt periodiek geactualiseerd. Het doel van de
afvalregelgeving is het bevorderen van 'doelmatig afvalbeheer'. Om dat doel te bereiken worden
een aantal ge- en verboden door het algemeen bestuur van Avri vastgesteld. In de artikelen van
de afvalstoffenverordening zijn de volgende normen omschreven 1:
1. Zuivere grondstoffracties (recycling bevorderen, afkeur door verwerker voorkomen);
2. Restafval zonder grondstoffen (hergebruikpercentage grondstoffen optimaliseren);
3. Alleen afval aanbieden als gebruiker van perceel / bedrijf met inzamelcontract
(rechtmatig gebruik diensten Avri);
4. Alleen aangewezen inzamelmiddel of -voorziening gebruiken voor aangewezen stroom
door aangewezen gebruiker van een perceel (rechtmatig gebruik, efficiënte
inzameling/bedrijfsvoering);
5. Verstrekt inzamelmiddel alleen gebruiken waarvoor het is verstrekt (rechtmatig gebruik,
bedrijfsvoering);
6. Afvalstoffen alleen op voorgeschreven wijze, dag, plaats en tijd aanbieden (overlast
voorkomen, voorkomen dat afval extra afval aantrekt);
7. Geen huishoudelijk of bedrijfsafval buiten het inzamelmiddel, –voorziening of
brengdepot (zwerfafval, bijplaatsingen, overlast voorkomen, voorkomen dat afval extra
afval aantrekt);
8. Geen bedrijfsafval in voorzieningen voor huishoudelijk afval (rechtmatigheid, misbruik
huishoudelijke afvalvoorzieningen voorkomen);
9. Geen andere inzamelaars actief dan die aangewezen zijn (doelmatigheid inzameling,
lekstromen voor de heffing voorkomen);
10. Geen inzamelvoorzieningen te plaatsen door anderen dan de inzameldienst
(doelmatigheid inzameling, lekstromen voor de heffing voorkomen);
11. Autowrakken alleen afvoeren naar erkende verwerker (milieubescherming);
12. Geen afval zichtbaar opslaan in de openbare ruimte/ buiten een inrichting (overlast,
milieubescherming).

Op basis van die normen hanteren we de volgende werkwijzen en prioriteiten om het gewenste
gedrag door middel van handhaving te bereiken.

1

Afvaldumpingen, zwerfafval en huishoudelijk afval in prullenbakken in de openbare ruimte zijn als overtreding
opgenomen in de APV en vallen niet onder het handhavingsbeleid op de afvalstoffenverordening.
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2. WERKWIJZEN EN PRIORITEITEN
Naast de intrinsieke motivatie van inwoners zelf om het goede te willen doen, helpt
gedragssturing van buitenaf. De positieve vormen daarvan zijn communicatie en beleid.
2.1
Preventief toezicht en handhaving
Een volgende stap na communicatie en beleid is de controle of eenieder zich aan de regels
houdt: het toezicht. Toezicht heeft tot doel het overtreden van regels te voorkomen of in een zo
vroeg mogelijk stadium te beteugelen. Toezicht kan al effect hebben door ‘er te zijn’ of door in
gesprek te gaan voordat een situatie ontstaat waarbij de regels worden overtreden. Hierbij is
het van belang dat de handhavers voldoende gelegenheid hebben om buiten concrete
meldingen van overtredingen ook tijd te kunnen besteden aan preventieve aanwezigheid en
zichtbaarheid binnen het Avri-gebied. Het houden van toezicht is het moment om met inwoners,
bezoekers van een gebied en bedrijven 'het goede gesprek' te voeren, informatie en advies te
geven en bij goed gedrag te complimenteren.
Deze vorm van gedragssturing wil Avri graag inzetten maar komt niet terug in de prioriteiten. De
reden daarvoor is dat er in de bestaande capaciteit geen ruimte is om hierop in te zetten.
Wanneer het toezicht niet voldoende effectief is, of de regel is al overtreden, dan komt de vorm
van sanctioneren als onderdeel van de handhavingsketen aan de orde. In deze fase kan er
worden gewaarschuwd om een (herhaling van een) overtreding te voorkomen of gestraft.
Handhaving is het sluitstuk op communicatie, beleid en preventief toezicht. Ook in deze fase
wordt er voortdurend door de handhaver een afweging gemaakt over de proportionaliteit van de
inzet op de geconstateerde overtreding.
Voor wat betreft de handhaving bij bijzondere of gewijzigde omstandigheden zullen de
handhavers van Avri - alvorens gebruik te maken van hun bevoegdheden - zich vergewissen
van de communicatie en beleid over die omstandigheid: is de inwoner, bezoeker, het bedrijf
geïnformeerd of had hij of zij het kunnen weten? Vervolgens zal er kort de gelegenheid worden
geboden om het gedrag (bijvoorbeeld het foutief aanbieden van afval) aan te passen. Dit kan in
het voorbeeld door bij een gewisselde inzameldag het afval diezelfde dag mee terug te nemen
naar het eigen perceel. Ook kan de uitkomst zijn dat volstaan wordt met een waarschuwing bij
lichte overtreding of overtreding uit onwetendheid.
Bij een ernstige overtreding, een overtreding die bewust is veroorzaakt of bij recidivegedrag
past handhaving in de vorm van een boete indien de overtreder kan worden achterhaald.
Instrument ↓

Gedrag→

Communicatie,
beleid en
Toezicht
Waarschuwing

Gewenst
gedrag

Boete

Ongewenst
gedrag
zonder opzet
Ongewenst
gedrag met
opzet

Ongewenst
gedrag met
recidive

Avri - Beleidsplan handhaving ASV - 5

2.2
Prioriteitstelling
Het bepalen van prioriteiten geeft richting aan het inzetten van schaarse middelen: Er is een
hoeveelheid handhavingscapaciteit beschikbaar (medewerkers en uren) die optimaal gematcht
moet worden met een gewenst resultaat. Bij het bepalen van de prioriteiten wordt gelet op:
•

de opgedane ervaring dat een norm veelvuldig wordt overtreden (naast ervaring ook af
te leiden uit het aantal ontvangen meldingen);

•

het effect van een overtreding (volksgezondheid, uiterlijk aanzien omgeving,
leefbaarheid van de buurt, kopieergedrag door anderen, afkeur grondstoffen door
verwerker);

•

actuele ontwikkelingen (passend en vroegtijdig ingrijpen voorkomt erger), zoals het
nieuwe afvalbeleid in 2019.

Meldingen
Om te bepalen waar inzet vanuit de beleving van de inwoner noodzakelijk is, wordt er veel
waarde toegekend aan het systeem waarin inwoners (maar ook medewerkers) situaties over
onjuist aangeboden afval kunnen melden. Bij het prioriteren van deze meldingen wordt een
inschatting gemaakt van het effect van de gemelde overtreding (kan het wachten of heeft het
spoed?).
Niet alle inzet is gebaseerd op meldingen. Als organisatie heeft Avri inzicht ontwikkeld in waar
structureel ingezet moet worden. Grofweg is de verdeling: 70% op basis van meldingen en 30%
structurele inzet 2. Vanuit de uitvoeringspraktijk is bekend dat er gebieden zijn waarin er sprake
is van een bestaande praktijk van overtredingen. Zo is er in de stadskernen van de gemeenten
Tiel en Culemborg een structureel probleem met onjuist aangeboden afval in de vorm van
bijplaatsingen. Er wordt op basis van deze praktijkervaring prioriteit gegeven aan deze
overtredingen door hier de handhavingsinzet structureel op in te plannen. Vanwege deze
(zichtbare) inzet is het ook niet meer noodzakelijk voor inwoners om een melding te doen.
Voor de toekomst willen we minder meldingsgericht en meer informatiegestuurd gaan inzetten.
Op basis van eigen waarnemingen en ontvangen meldingen wordt voortdurend ervaring
opgedaan waar inzet noodzakelijk is. Zo worden locaties waar meldingen over blijven binnen
komen, een hotspot. Op een hotspot wordt ingezet, zonder dat er (nieuwe) meldingen op
binnenkomen tot dat het probleem daar onder controle is.
Het effect van een overtreding
Een overtreding kan een aantal verschillende effecten hebben. Effecten waar een overtreder
zich mogelijk niet bewust van is. Zo kan het aanbieden van afval naast een verzamelcontainer
(bijplaatsing) door een overtreder bedoeld zijn om bijvoorbeeld kosten te vermijden. Voor een
andere inwoner kan door hem aangetroffen afval naast de verzamelcontainer de indruk wekken
dat:
•
•

de container vol of defect is;
het normaal is om afval buiten de container aan te bieden;

• de openbare ruimte slecht wordt onderhouden enz.
Daarnaast kan onjuist aangeboden afval;
• een gezondheidsrisico zijn (ziekteverwekkers bevatten, ongedierte aantrekken, letsel
veroorzaken).

2

Dit is een gemiddelde. In het gebied Tiel w ordt meer structureel ingezet. In de overige gebieden juist meer op
meldingen. In 2019 w ordt er in het hele w erkgebied van Avri op basis van het actieplan 'afval scheiden heel gew oon'
voor het nieuw e afvalbeleid meer structureel ingezet (ca 80%).
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Het aanbieden van restafval in een minicontainer voor grondstoffen kan door een overtreder
bedoeld zijn om voor zichzelf de variabele kosten aan afvalstoffenheffing te voorkomen. Een
ander effect van deze overtreding kan zijn:
•

dat de grondstoffen vanwege de mate van vervuiling door de afvalverwerkers worden
geweigerd, door Avri moeten worden teruggenomen en vervolgens als restafval worden
verwerkt (verbrand). Naast de negatieve effecten op de doelstelling om minder restafval
te verbranden en de kosten, verstoort dit ook het proces van afvalinzameling, het
transport naar de verwerker en verwerking zelf.

•

dat de norm dat dit gedrag ongestraft blijft, zich onder de inwoners verspreidt.

2.3
Prioriteiten
Het handhaven op de gewenste norm uit de afvalstoffenverordening laat zich op basis van de
prioriteitstelling in de praktijk vertalen in de volgende prioriteiten in controletaken vanuit het
basispakket:
1.
2.
3.
4.
5.

Bijplaatsingen (afval naast de verzamelcontainer, norm 7);
Zuivere grondstoffen (vervuiling in minicontainer en/of zak k en aanpak k en, norm 1);
Te vroeg of buiten de inzameldag aanbieden inzamelmiddelen (minicontainers, zak k en,
norm 6);
Containers die aan het einde van de inzameldag niet op het eigen perceel worden
geplaatst (norm 6);
Het illegaal inzamelen (met name textiel en metalen, norm 9).

Een aantal van de in hoofdstuk 1 genoemde normen worden niet of weinig overtreden en
maken daarom geen vast onderdeel uit van de dagelijkse inzet:
a. autowrakken3 (norm 11);
b. correct gebruik inzamelmiddel (norm 4,5);
c. opslag afval in de openbare ruimte (norm 12);
d. alleen afval aanbieden door gebruiker perceel (norm 3);
e. bedrijfsafval in voorzieningen voor huishoudelijk afval (norm 8).
Als er op basis van de prioriteiten keuzes gemaakt moeten worden dan kan er minder of geen
tijd worden besteed aan:
f. andere inzamelaars dan die zijn aangewezen (norm 9);
g. inzamelvoorzieningen geplaatst door andere inzamelaars (norm 10);
h. toezicht op milieustraten (norm 1, 4, 8).
Als de gemeenten behoefte hebben aan uitvoering van bovengenoemde niet -geprioriteerde
taken dan vraagt dit tot 3 fte extra aan formatie.
Er wordt niet gehandhaafd op het aanbieden van zuiver restafval (zonder grondstoffen, norm 2).
Om schone stromen te stimuleren wordt gewerkt met andere instrumenten: communicatie, een
prijsprikkel (variabel tarief) en een serviceprikkel (loopafstand of inzamelfrequentie) op restafval.
Als een inwoner ervoor kiest om grondstoffen bij het restafval aan te bieden, dan betaalt hij
daarvoor de prijs in de vorm van hogere afvalstoffenheffing (het variabel deel) en minder gemak
omdat hij vaker een gang moet maken naar de restafvalvoorziening.

3

Autowrakken worden in de praktijk op basis van de APV gehandhaafd .
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3. UITVOERING HANDHAVING
3.1
Personele inzet
Het team Toezicht en Handhaving voert haar taken uit met ca. 20 medewerkers, allen
buitengewoon opsporingsambtenaar (boa). Daarbij wordt een gebiedsindeling gehanteerd: het
gebied 'Tiel' en het gebied 'overige gemeenten'. Per gebied is er een team actief, aangestuurd
door een senior handhaver.
Voor het basispakket is de capaciteit 5,5 fte (of 8250 uren per jaar)4. Dit is inclusief de
toevoeging van 1,5 fte op basis van het nieuwe afvalbeleid per 2019.
De uren van het basispakket worden gemaakt binnen de bezetting van ca. 20 medewerkers (die
ook ingezet kunnen worden voor taken uit een pluspakket (zie bijlage 1). Inzet op de ene taak
leidt er dus toe dat er minder ingezet kan worden op andere taken. Zo leidt de extra aandacht
op twee geprioriteerde overtredingen uit het 'Actieplan 'afval scheiden heel gewoon' (zie bijlage
2) in 2019 tot minder inzet op andere handhavingstaken (voor het tijdig terug halen van
inzamelmiddelen, illegale inzameling enz.) binnen het basispakket. Dit totdat het bestuur en
gemeenten anders bepalen.
3.2
inzet

Invloed van de kenmerken van het werkgebied en kwaliteit medewerkers op de

Uitgestrek t gebied
De 8 regiogemeenten bestrijken tezamen een groot grondgebied (>700 km2) met 80
woonkernen en een mix aan stedelijk maar vooral landelijk gebied met ieder hun eigen (mate
van) afvalproblematiek. De regionale kenmerken zorgen er voor dat er (vanuit de uitvalsbasis in
Tiel en Zaltbommel) al snel sprake is van veel reistijd om op locatie te komen voor een
handhavingsactie en bij constateren van een overtreding het tot 3 keer terug moeten keren om
een overtreder thuis aan te treffen voor een proces verbaal.
Landelijk en stedelijk k arak ter
Ook is er een onderscheid tussen het type en aantal meldingen over verkeerd aangeboden
afval uit gemeenten met stedelijk gebied en meer landelijke gemeenten. Vanwege de
prioritering van de meldingen van inwoners (en medewerkers) en structurele inzet leidt dit er per
saldo toe dat grotere gemeenten (Tiel, Culemborg) een groot beslag leggen op de
handhavingscapaciteit. En dat is ook meer dan op basis van bijvoorbeeld het inwoneraantal kan
worden verwacht. Uit ervaring blijkt dat er in verstedelijkt gebied meer - en meer hardnekkige overtredingen op het gebied van afval worden gepleegd. De drempel om de woonomgeving te
vervuilen met onjuist aangeboden afval in de vorm van bijplaatsingen of de drempel om
grondstoffen te vervuilen met restafval zijn hier lager bij een harde kern van overtreders.
Om hier met handhaving zo adequaat mogelijk op in te zetten wordt er veel inzet gepleegd in
stedelijk gebied. Deze inzet is niet meer op basis van meldingen, maar wordt struct ureel
dagelijks ingepland. In landelijke gebieden zijn niet de bijplaatsingen maar de vervuiling van
grondstoffen in de minicontainer de overtredingen die de aandacht vragen.

4

ca. 6000 uur per jaar op basis van berekende inzet voor 2018 + 2250 uur op basis 1,5 fte extra capaciteit. Voor
handhavers bestaat 1 fte uit 1425 uur netto uren en 75 uur opleiding per jaar.
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Deze structurele inzet gaat momenteel - binnen de huidige capaciteitsomvang - ten koste van
de kleine kernen waar het team Toezicht en Handhaving niet komt bij gebrek aan meldingen
van overtredingen. Maar ook aan preventief toezicht wordt geen invulling gegeven vanwege de
geprioriteerde inzet op overtredingen.
Goed gek walificeerde medewerk ers met passende uitrusting en een goed netwerk
Het team Toezicht en Handhaving bestaat uit buitengewone opsporingsambtenaren (boa's). Dit
betekent dat zij goed opgeleid zijn om als handhaver aan het werk te mogen bij Avri en
vervolgens doorlopend worden getraind en opgeleid om aan de vereiste kwalificaties te blijven
voldoen.
Medewerkers die aan de slag zijn als boa:
•

beschikken over een aanstellingsakte waarin de bevoegdheid tot het opsporen van
bepaalde strafbare feiten wordt genoemd;

•

zijn bevoegd om landelijk te opereren;

•

zijn bevoegd tot het staande houden van verdachten, het opmaken van een procesverbaal en kunnen indien nodig overgaan tot het aanhouden van een verdachte.

•

zijn getraind in het omgaan met agressie, het de-escaleren van conflictsituaties en het
omgaan met 'straatcultuur';
Met het toekennen van de geweldsbevoegdheid komt daar het jaarlijks examen Regeling
Toetsing Geweld Beheersing bij.
De boa's zijn herkenbaar aan het (landelijk eenduidige) uniform en beschikken sinds 2017 over
een C-2000 portofoon waarmee zij voor het delen van informatie en voor afstemming van de
acties in contact staan met de politie. Daarnaast maken de boa's voor hun administratieve
werkzaamheden gebruik van een PDA waarmee zijn de beschikking hebben over veel
informatie en ook realtime hun activiteiten kunnen vastleggen.
Voor wat betreft het netwerk van partners hebben boa's aansluiting met oa. de politie en het
wijkbeheer.
Dit alles maakt dat de inwoners van Rivierenland een serieus te nemen partij aan het werk ziet
in de openbare ruimte. Door als Avri voor toezicht en handhaving met een dergelijke goed
ontwikkeld en toegerust team naar buiten te treden, wordt een - binnen de kenmerken van het
werk gebied - een zo optimale bijdrage geleverd aan het afdwingen van het gewenste gedrag in
de openbare ruimte.
3.2

Bestaande handhavingsinstrumenten: juridisch en overige instrumenten

Juridisch5: De bestuurlijk e strafbeschik k ing
Waarom dit instrument
Dit instrument is het instrument dat het team Toezicht en Handhaving toepast met het doel om
een overtreder financieel te straffen voor zijn gedrag.
Analyse van de toepassing

5

Er bestaan nog meer juridische instrumenten maar die zijn niet beter geschikt zijn voor overtredingen met afval, zoals:
privaatrechtelijk kostenverhaal, bestuursdwang en last onder dw angsom.
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Het instrument betreft het toepassen van strafrecht en is gebaseerd op de Wet OM -afdoening.
Een boa legt een bestuurlijke strafbeschikking op voor strafbare feiten die zijn opgenomen in de
landelijk vastgestelde 'feitenlijst' uit het Besluit OM-afdoening. Het instrument wordt landelijk
toegepast voor veelvoorkomende overtredingen in de openbare ruimte, verkeerd aangeboden
afval, hondenpoep en jongerenoverlast.
Voordelen van het gebruik van dit instrument voor de organisatie is dat:
•

er veel ervaring is met de toepassing ervan door het team Toezicht en Handhaving;;

•

het traject van incasso van de verschuldigde bedragen door het Centraal Justit ieel
Incassobureau (CJIB) wordt verzorgd.
Nadelen van dit instrument zijn:
•

het toepassen van dit instrument tot aan de beschikking is bewerkelijk : Voor het kunnen
opstellen van een proces-verbaal moet er sprake zijn van een 'staandehouding' van de
overtreder. Als de overtreder niet thuis is, zal er op een later moment nog een bezoek
aan huis worden gebracht hiervoor. Pas na een minimum van 3 pogingen voor een
huisbezoek mag er een proces-verbaal opgemaakt worden zonder verklaring van de
overtreder;

•

de persoonlijke confrontatie met de overtreder vergroot de kans op agressie voor de
handhaver;

•

de hoogte van de boetes is landelijk bepaald;

•

de opbrengst aan boetes vallen aan de rijksoverheid toe en waarbij de kosten van
handhaving voor rekening van Avri (de gemeenten) komen.

Een aantal nadelen van dit instrument zijn op te vangen met de introductie van de bestuurli jke
boete als alternatief. De bestuurlijke boete brengt ook weer zijn eigen gevolgen (voor- en
nadelen) voor Avri met zich mee. De bestuurlijke boete wordt hierna nog wel genoemd als
gewenst instrument, maar de feitelijke introductie ervan vraagt een uitgebreid onderzoek
voordat geadviseerd kan worden om hiermee de bestuurlijke strafbeschikking te vervangen 6.
Overige bestaande (niet-juridische) instrumenten
Buiten het juridisch instrumentarium zijn er ook andersoortige instrumenten in gebruik.
Posten
Het gaat hierbij om het (onopvallend) in de gaten te houden van een locatie met het doel om
een overtreder op heterdaad te betrappen. Bij succes is dit een zeer effectieve manier van
handhaven (heterdaad). Vanwege de (wacht)tijd die gemoeid is met het posten legt de inzet
van dit instrument een relatief groot tijdsbeslag op de capaciteit van het team Toezicht en
Handhaving. In 2018 heeft het team Toezicht en Handhaving op 6 dagen in Tiel gepost voor
bijplaatsingen. Hiermee was 160 uur gemoeid.
Het instrument wordt ingezet bij hardnekkige situaties (met name) bijplaatsingen waarbij
eerdere controles van het afval en buurtonderzoek bij die locatie geen informatie over de
overtreder hebben opgeleverd.

6

Bestaand onderzoek naar beide instrumenten levert geen eenduidige voorkeur op. Dat vraagt uitgebreid nader
onderzoek naar de gevolgen van de keuze en (juridische) afstemming met de 8 regiogemeenten omdat een keuze voor
de bestuurlijke boete ook de gemeentelijke APV raakt.
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Geweldsbevoegdheid
De aanleiding voor het toevoegen van dit instrument is de actuele behoefte van Tiel tot
verruiming van de handhavingstaken die bij Avri worden belegd. De professionaliseringsslag die
team Toezicht en Handhaving de laatste jaren heeft gemaakt, zorgt voor een toenemend
vertrouwen bij gemeenten en dat leidt tot een grotere vraag naar toezichts - en
handhavingstaken richting Avri.
Toekenning van de bevoegdheid door het Ministerie van Justitie en Veiligheid (verwacht in de
loop van 2019) leidt automatisch tot de mogelijkheid om dit als boa in voorkomende situaties in
te zetten. Per gemeente is begin 2019 afgestemd of de inzet van bevoegdheid en middel
wenselijk is.
Het toepassen van geweld is in de praktijk bedoeld voor de situaties waarbij handhavers zich
tijdens hun werkzaamheden fysiek moeten verdedigen tegen ongewenst gedrag. Onbevoegd
toepassen van geweld brengt het risico van vervolging en aansprakelijkheid met zich mee.
Geweldsmiddel
Vanuit goed werkgeverschap hoort bij een verruimde inzet ook de juiste toerusting:
bewustwording, scholing, training van de medewerker met daarbij de beschermingsmiddelen
om verantwoord en veilig het werk te kunnen doen. Het hebben van een geweldsbevoegdheid
vraagt ook om een bijpassend middel. Het geweldsmiddel 'handboeien' is het minst ingrijpende
middel in vergelijking tot de andere middelen 'wapenstok' en 'pepperspray' die beschikbaar zijn
voor boa in de openbare ruimte (Domein 1) en daarom is voor handboeien gekozen.
Het in bedwang kunnen houden van een verdachte beschermt zowel de verdachte zelf, als de
omstanders, de boa en politie. Het middel dient om een verdachte tot het moment dat de politie
ter plaatse komt vast te kunnen houden en daarbij het gebruik van de armen door de verdachte
te beperken. De verdachte wordt dan overgedragen. De boa's vervoeren zelf geen verdachten
vanaf de plaats van aanhouding.
De handhavers gaan na toekenning van de geweldsbevoegdheid en handboeien als
geweldsmiddel (in de loop 2019) ervaring opdoen met de inzet ervan waar situaties dat vragen.
Er is momenteel geen aanleiding om het aanvragen van de andere geweldsmiddelen
(pepperspray of wapenstok) te overwegen. Mocht die aanleiding in de loop van de tijd ontstaan
dan zal het bestuur hierover tijdig worden geïnformeerd.
Tijdelijk e mobiele camera's
Bij het besluit om nieuw afvalbeleid vast te stellen is de inzet van tijdelijke camera's voor
locaties waar hardnekkige problemen zijn met onjuist aangeboden afval, als flankerende
maatregel vastgesteld. Via het algemeen bestuur en vakberaad zijn de gemeenten in 2018
geïnformeerd over de noodzakelijke voorbereidingshandelingen, mochten zij besluiten tot het
inzetten van mobiele camera's.
3.3

Gewenst nieuwe handhavingsinstrument

Juridisch
'De bestuurlijk e boete overlast openbare ruimte')
Dit instrument is momenteel niet in gebruik en is het alternatief voor de bestuurlijke
strafbeschikking. Het geeft gemeenten zelfstandig de bevoegdheid om op basis van het
bestuursrecht (Algemene wet bestuursrecht en het Besluit boete overlast in de openbare
ruimte) op te treden tegen veelvoorkomende en overlastgevende overtredingen.
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Voordelen van het instrument zijn:
• dat het minder bewerkelijk is om toe te passen voor de boa's (geen persoonlijk contact
met overtreder noodzakelijk voorafgaand aan boete opleggen);
•

opleggen en de directe uitvoering van de sanctie liggen bij hetzelfde bevoegde
bestuursorgaan;

•

dat de opbrengsten van de boetes voor Avri (gemeenten) zijn en

•

dat voor een aantal overtredingen de hoogte van de boete niet landelijk wordt
voorgeschreven (wel begrenst).
Nadelen van dit instrument zijn:
•

het instrument geldt in één keer voor alle overtredingen (APV en ASV tegelijk) zoals
omschreven in de Besluit (geen keuze);

•

Avri wordt verantwoordelijk voor het behandelen van bezwaarschriften tegen boetes.
Ook de incasso van de verschuldigde bedragen moet Avri zelf verzorgen. Dat vraagt
om het inrichten van een backoffice voor de taken die momenteel het CJIB doet. Na
bezwaar is beroep bij de kantonrechter en gerechtshof mogelijk;

•

Bestaande werk- en administratieve processen moeten worden onderzocht en
aangepast worden bij introductie van dit nieuwe instrument;

•

Er is geen garantie dat de financiële opbrengsten opwegen tegen de kosten.

Toepassing van dit instrument vraagt afstemming met - en unanieme instemming van - de 8
Avri-gemeenten en kan daarom nu nog niet worden toegepast. Als het bestuur van Avri dit
instrument overweegt, dan worden hiervoor na vaststelling van het handhavingsbeleid, de
voorbereiding van een onderzoek gestart met de gemeenten. Dit is nodig omdat bij invoering
van dit instrument naar verwachting ook de gemeentelijke Algemene Plaatselijke Verordening
aangepast moet worden. De afvalstoffenverordening wordt regionaal vastgesteld en is daarmee
door het Avri bestuur zelf aan te passen op dit nieuwe instrument.
Overig (niet-juridische) instrument
Bodycams
De bodycam is een kleine draagbare camera die door de boa's aan het uniform kan worden
gedragen tijdens bekeuringssituaties en toezichtrondes. Uit ervaring elders blijkt de kracht van
het gebruik van bodycams ligt in het voorkomen van escalaties, het bijdragen aan
waarheidsvinding en het vergroten van de veiligheid en het veiligheidsgevoel. Ook kan het
instrument behulpzaam zijn om beelden te gebruiken om casussen intern te kunnen bespreken.
Mocht een toename van agressie tegen medewerkers van het team Toezicht en Handhaving
aanleiding geven om een pilot met bodycams uit te voeren, dan ontvangt het bestuur hierover
een separaat voorstel.
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4. VERANTWOORDING AAN HET BESTUUR
Met ingang van 2019 (over het jaar 2018) wordt jaarlijks aan het bestuur gerapporteerd over de
inzet op en het effect van handhaving van het afgelopen jaar.
De rapportage bevat een overzicht van:
-bestede uren per actiesoort (per gemeente);
- aantal meldingen (per gemeente);
- aantal boetes (per soort overtreding, per gemeente);
- effect (op vervuiling openbare ruimte en grondstoffen);
- aantal aangiften van agressie (en vervolgactie politie/OM) tegen medewerkers.
De eerste verantwoording wordt begin 2020 aangeboden nadat een half jaar uitvoering is
gegeven aan het actieplan 'afval scheiden heel gewoon' .
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BIJLAGE 1. PLUSPAKKET
Vanwege de parallellen die zijn te trekken tussen inzet op handhaving voor basis - en het
pluspakket worden hieronder kort aandacht besteed aan dit pakket. Daarbij wordt voor de
leesbaarheid zoveel mogelijk de indeling op onderwerp zoals die bij het basispakket is
gehanteerd.
Voor het pluspakket worden uren in de dienstverleningsovereenkomsten of opdrachten met
gemeenten overeengekomen. De inzet op het basispakket wordt vanuit de afvalstoffenheffing
betaald. Voor de inzet op het pluspakket worden aparte budgetten per gemeente
overeengekomen. Als de uren voor de inzet op het pluspakket zijn verbruikt, stopt de inzet om
binnen de afgesproken budgetten te blijven.
De te handhaven normen van het pluspakket hebben een andere wettelijke basis dan het
basispakket, namelijk de Algemeen Plaatselijke Verordening, de Drank - en Horecawet, de wet
Mulder, het Wetboek van Strafrecht en de Gemeentewet.
Te handhaven normen (potentiële overtredingen) pluspakket
Voor het pluspakket wordt een zeer gevarieerd pakket aan regelgeving gehandhaafd. Ook
kunnen per taak meerdere bronnen van regelgeving gelden. Zo is (betaald) parkeren geregeld
in de Gemeentewet, maar ook in de wet Mulder. Bij het toezicht houden in de openbare ruimte
kan er sprake zijn van overtreding de lokale APV maar ook van het Wetboek van Strafrecht. In
het algemeen gaat het bij te handhaven normen om het bevorderen van de leefbaarheid van de
openbare ruimte. Meer specifiek gaat het per onderwerp om de volgende normen:
➢ Parkeren (overlast voorkomen, naleving verkeersregels bevorderen;
betalingsbereidheid belasting bevorderen);
➢ Evenementen (overlast voorkomen, veiligheid bevorderen);
➢ Drank- en Horecawet (minimumleeftijdsgrens alcohol, volksgezondheid);
➢ Honden (overlast voorkomen);
➢ Jeugd (overlast voorkomen);
➢ Afvaldumping en zwerfafval (overlast voorkomen, uiterlijk aanzien, volksgezondheid);
➢ Zonder toestemming gebruik openbare ruimte (overlast voorkomen).
Takenpakket
De controletaken op basis van het pluspakket variëren op basis van de gemaakte afspraken
tussen gemeente en Avri. Veel voorkomende taken zijn:
1. Betaald en correct parkeren;
2. Minimumleeftijd hanteren door horeca voor het verkrijgen van alcohol;
3. Afvaldumpingen en zwerfafval;
4. Hondenbeleid;
5. Evenementen.
Prioriteitstelling
Voor het pluspakket worden er in een DVO meer concreet uitgewerkte afspraken per jaar
gemaakt over de uit te voeren acties en de daarbij behorende gemaximeerde ureninzet.
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Integraal werken door combinatie van basis- en plustaken
De rol van het team Toezicht en Handhaving varieert bij een integrale aanpak op een zo breed
mogelijk spectrum naar de omstandigheden en waargenomen gedrag: van vriendelijke,
complimenteuze benadering in het gebied aan de ene kant tot aan corrigerend optreden in het
verlengde van de politie aan de andere kant.
Het team is daarbij het meest effectief en efficiënt als zij daarbij in de gelegenheid is om
integraal te handhaven. Het team is met een breder takenpakket bet er in staat haar werk te
doen, kan indien nodig direct ingrijpen en met meer samenhang actief zijn in de openbare
ruimte. Dit is niet alleen voor de boa zelf een meer bevredigende manier van werken, maar is
ook logischer voor de inwoner omdat er geen werkzaamheden blijven liggen waaraan de boa
voorbij moet lopen, in geval het niet tot het takenpakket van Avri hoort.
Door handhaving en toezicht op het basis- en pluspakket te combineren kan efficiënter worden
gewerkt. Bij een keuze voor uitbreiding van de taken (zo breed mogelijk binnen Domein 1) zijn
handhavers vaker in de kernen van landelijk gebied aanwezig.
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BIJLAGE 2: HANDHAVINGSPLAN 2019
Het jaar 2019 staat in het teken van het nieuwe afvalbeleid. Daarvoor is een actieplan 'afval
scheiden heel gewoon' vastgesteld dat (tijdelijk) de prioriteiten in uitvoering van de
handhavingstaken legt op bijplaatsingen bij ondergrondse containers en schone grondstoffen in
minicontainers.

Actieplan Handhaving
"Afval scheiden heel gewoon"

2019

Auteur

MT Avri

Versie

DEFINITIEF

Datum

DB 3 december 2018
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2

INLEIDING

Voor u ligt het actieplan Handhaving op de afvalstoffenverordening voor 2019.
Daarmee anticipeert Avri op de signalen van gemeenten en inwoners dat zij vrezen dat er meer
afval verkeerd zal worden aangeboden, als gevolg van het nieuwe afvalbeleid.
In 2017 heeft het Algemeen Bestuur het nieuwe afvalbeleid voor 2019 vastgesteld. Dit nieuwe
beleid komt neer op het aanbrengen van een 'serviceprikkel' om inwoners van het
verzorgingsgebied van Avri te stimuleren om tot betere afvalscheiding over te gaan. De
serviceprikkel houdt in dat het restafval bij vrijwel alle huishoudens (buitengebied is
uitgezonderd) niet meer aan huis wordt opgehaald. Het restafval moet worden weggebracht
naar verzamelcontainers in de wijk die op maximaal 250 meter van de perceelsgrens staat en
toegankelijk is met een pas. Ook is de inworpopening qua volume beperkt tot 30 liter per keer.
Voor bewoners van het buitengebied met een minicontainer voor restafval wordt de
inzamelfrequentie verlaagd naar één maal per vier weken.
De serviceprikkel komt voor de inwoner neer op een verlaging van het serviceniveau op
restafval. Daarbij komt dat voor de overige afvalsoorten (lees: grondstoffen) geen
toegangsbeperking ingesteld wordt en er ook geen variabele kosten in rekening worden
gebracht. Het invoeren van deze serviceprikkel verlaagt de drempel (qua gemak en financieel)
om restafval verkeerd aan te bieden: Hetzij in een inzamelmiddel of -voorziening voor
grondstoffen (gratis, zoals voor papier, GFT en PD) dan wel helemaal niet in een inzamelmiddel
of - voorziening voor restafval (bijplaatsing).
In de vorm van een afvaldumping of zwerfafval is dit een taak voor de gemeente (via pluspakket
bij Avri te beleggen).
Kader
De aanpak is gebaseerd op de doelen die we willen bereiken:
draagvlak bij gemeenten en inwoners voor de nieuwe manier van inzamelen door;
o publieksvriendelijk als gastheer toezicht te houden op de openbare ruimte en
het belonen van inwoners die het op afvalgebied goed willen doen en;
o waar noodzakelijk de negatieve effecten in de openbare ruimte (bewust
verkeerd aangeboden afval) met handhaving aan te pakken;
zichtbaar zijn met de aanpak (op straat zichtbaar en meer informeren);
schone grondstoffen (voorwaarde voor hergebruik van grondstoffen) en;
een schone openbare ruimte (prettige leefomgeving).
De doelen 'draagvlak' en 'zichtbaarheid' zijn van vitaal belang voor de preventieve taken van
Avri. Dit is de opdracht voor het handelen van team Toezicht en Handhaving.
Dit actieplan is het antwoord van Avri op de verwachte overtredingen door het nieuwe beleid:
meer bijplaatsingen rondom verzamelcontainers en vervuiling van grondstoffen. Vanuit de
vraagkant (gemeenten) wordt van Avri verwacht om hier maximaal op in te zetten.
In dit plan wordt het antwoord gegeven hoe het team Toezicht en Handhaving invulling geeft
aan haar bijdrage aan de doelen. Daarnaast worden voor de volledigheid ook de overige
reguliere werkzaamheden (basispakket) op basis van meldingen van inwoners benoemd, ook
met het doel om te laten zien dat hier spanning op zit. Inzet op het creëren en behouden van
draagvlak en extra zichtbaarheid op straat heeft zijn weerslag op de dagelijkse urenbesteding
van de uitvoering. Maar de verwachting is dat het na verloop van tijd zal leiden tot een
groeiende effectiviteit van de gepleegde inzet.
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Avri gaat een op straat zichtbaar signaal aan de inwoners afgeven dat Avri op de volgende
prioriteiten - als gastheer preventief en als handhaver repressief - optreedt:
• het tegengaan en aanpakken van afvalbijplaatsingen bij de ondergrondse containers,
en
•

het tegengaan en aanpakken van de vervuiling van grondstoffen. Bijvoorbeeld het
aanbieden van restafval in een minicontainer voor papier.

Met het vaststellen van het nieuwe afvalbeleid heeft het bestuur van Avri extra capaciteit voor
de aanpak van de verwacht toename van het aantal bijplaatsingen beschikbaar gesteld.
Door vroegtijdig de inzet te verhogen en hierbij heel zichtbaar op te treden, kunnen
overtredingen voorkomen worden. Potentiële overtreders kunnen hun gedrag aanpassen en
voor bewuste overtreders wordt door extra inzet de pakkans vergroot. Voor de goedwillende
inwoner is het zichtbaar handhaven geruststellend omdat zij zien dat (de kans op) vervuiling
wordt aangepakt.
Door de gerichte inzet over een wat langere periode door te zetten wordt de kans vergroot dat
de aanpak effectief is. Daarbij wordt uitgegaan van de verwachting dat inwoners een half jaar
na introductie van het systeem gewend zijn geraakt aan de nieuwe manier van het aanbieden
van restafval.
De inzet op basis van het actieplan leidt tot een daling op de inzet van meldingen (vanuit
inwoners en eigen waarnemingen door medewerkers van Avri). Omdat er keuzes gemaakt
moeten worden, wordt er gebroken met de uitvoeringspraktijk waarbij met voorrang en
maximaal werd ingezet op meldingen.
Op verzoek van gemeenten kunnen (jaarlijks) uitvoeringsplannen voor de inzet van Toezicht en
Handhaving worden opgesteld. Dit actieplan is overkoepelend en geldt vanuit het basispakket
voor alle gemeenten.
Ervaringen met uitvoering van dit actieplan in de praktijk leiden er toe dat bijstellingen worden
gedaan voor de periode daarna.

3

AANPAK TEAM TOEZICHT EN HANDHAVING

Dagelijks worden er 20 medewerkers ingezet om integraal toezicht te houden en bij
overtredingen repressief op te treden. De afvalstoffenverordening is een vast onderdeel van het
integraal toezicht.
Bij deze inzet wordt voortdurend gemonitord waar welk ongewenst verschijnsel zich voordoet,
om aansluitend daarop een aangepaste inzet te plegen.
De medewerkers van het team hebben een dubbelrol: gastheer en BOA. Zij geven waar
noodzakelijk invulling aan de rol van BOA in het gebied en schakelen waar mogelijk door naar
de rol van gastheer.
Omdat het niet mogelijk is om alle inzamelroutes en alle ondergrondse containers te
controleren, worden de te onderzoeken gebieden bepaald door team Toezicht en Handhaving
in samenwerking met team Inzameling. Zij bepalen samen de zogenaamde hotspots (locaties,
buurten) waar bijplaatsingen of vervuilde grondstoffen worden verwacht (of al een bestaand
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probleem zijn). Hiervoor komen de teams periodiek (om te beginnen wekelijks) bij elkaar.
Daarnaast wordt er ook zichtbaar gecontroleerd in kleine k ernen waar team Toezicht en
Handhaving zonder meldingen niet komt. Door ook hier te controleren wordt voor de inwoners
daar ook duidelijk dat er gecontroleerd wordt (preventieve werking).
Het gecontroleerde afval wordt waar de inzamelcapaciteit dat toelaat ook direct afgevoerd.
Controle op bijplaatsingen (ASV) (zichtbaarheid, preventief en repressief)
Drie koppels van twee BOA's van team Toezicht en Handhaving zijn dagelijks gemiddeld 6 uur
actief op zoek naar bijplaatsingen (dus niet op basis van meldingen alleen).
De bekende hotspots (locaties met hardnekkige vervuiling) in Tiel, Culemborg en Zaltbommel
worden daarbij altijd al meerdere keren per week gecontroleerd.
Per maand worden steeds 10 kleinere kernen (waar reeds een container staat of waar vanwege
het nieuwe beleid een locatie of meerdere locaties worden gerealiseerd) onderzocht op
bijplaatsingen. Dit voor maximale zichtbaarheid op plaatsen waar vanuit de ervaring weinig
overtredingen wordt verwacht (preventie).
Container controles (zichtbaarheid, preventief en repressief)
Drie koppels van twee BOA's van het team Toezicht en Handhaving voeren dagelijks gemiddeld
gedurende 3 uur controles uit op het aanbieden van de juiste categorie afval in de
minicontainer. Dit gebeurt in de ochtend omdat dan de containers voor inzameling gereed
staan. Veelal zal dit in gezamenlijkheid met team Inzameling gebeuren, waarbij de
minicontainer ter plaatse wordt geledigd en wordt gecontroleerd op schone afvalstromen.
Er worden 1-2 routes per dag gecontroleerd. Per actie worden er 100-250 containers
gecontroleerd.
Per maand worden de inzamelroutes van de 5 kleine kernen onderzocht. Dit voor maximale
zichtbaarheid op plaatsen waar vanuit de ervaring weinig overtredingen wordt verwacht
(preventie).
In de praktijk werken twee BOA's tegelijkertijd aan de controles . Voor een maximaal bereik van
de inzet wordt er voor het uitvoeren van het actieplan tijdelijk gewerkt in koppels bestaande uit
een BOA met daarbij een medewerker van team Inzameling. Dat betekent voor het team
Toezicht en Handhaving dat voor dit actieplan de vaste werkwijze van twee BOA's per controle
wordt losgelaten. Met deze werkwijze verdubbelt het bereik - en daarmee streven we naar
maximale zichtbaarheid - van de containercontroles in de regio.
Gele kaarten (met waarschuwingsbrief) en rode kaarten (zichtbaarheid, preventief)
Er zal gewerkt worden met gele waarschuwingskaarten welke aangebracht worden aan de
containers waarbij lichte vervuiling of vervuiling die door onwetendheid is veroorzaakt.
Voorbeelden hiervan zijn een niet biologisch afbreekbare plasticcontainer zak om de container
schoon te houden, dierenharen/uitwerpselen, kattengrind/vogelzand etc. De container wordt in
dit geval wel door de chauffeur geleegd. Er wordt naast de gele kaart ook een
waarschuwingsbrief gestuurd naar het adres om op die manier deze waarschuwingen te
registreren (recidive vast te kunnen stellen) en zichtbaarheid van de controles bij de overtreder
te vergroten.
Bij ernstige vervuiling of vervuiling die bewust veroorzaakt is om het aanbieden van de restafval
te beperken, zoals onder een laagje gft verstopt restafval, wordt er een rode kaart aan de
container aangebracht waarbij deze niet geledigd zal worden. Ook zal er een proces -verbaal
opgemaakt worden door de handhavers. Hiervoor is een 'staandehouding' van de overtreder
noodzakelijk. Als de overtreder niet thuis is zal er op een later moment nog een bezoek aan de
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woning gebracht moeten worden met een minimum van 3 keer alvorens er zonder een
verklaring van overtreder proces-verbaal opgemaakt mag worden. Dit om ons te houden aan de
richtlijnen van Justitie.
Met ingang van het nieuwe beleid in 2019 is er ook sprake van plastic afval in minicontainers
waarop gehandhaafd wordt.
Posten (repressief)
Een effectieve manier om een dader op te sporen is het in de gaten houden van een locatie in
afwachting van een overtreding (posten). Bij een overtreding ontstaat er op die manier een
heterdaad.
Het posten is een tijdsintensieve manier van toezicht houden. Daarom worden de locaties slim
gekozen door team
Toezicht en Handhaving in overleg met de team Inzameling. Zodoende hebben de handhavers
zicht op locaties waar de meeste bijplaatsingen zijn en dit probleem structureel is . De locaties
waarbij het probleem hardnekkig blijft, worden door middel van posten aangepakt door hier
gemiddeld 8-12 uur per week aan te besteden.
Posten werkt alleen als het in burgerkleding en onopvallende auto's wordt gedaan. Er wordt per
keer 3-4 uur gepost. Voor het vergroten van de kans op heterdaad is dit met name in de
ochtend en avond.
Overzicht acties
Soort inzet

Uren

Invulling

6 uur per dag (6 dagen/week)
door 6 koppels (BOAInzameling)
3 uur per dag (5 dagen/week)
door 6 koppels (BOAInzameling)
8-12 uur per week
door 3 koppels (BOA-BOA)

Actief zoeken, bekende
hotspots meerdere keren
per week, 10 kleine kernen
per maand
1-2 routes per dag, 100250 containers per actie, 5
kleine kernen
Locaties met hardnekkige
vervuiling wordt 3-4 uur per
keer geobserveerd

Controle bijplaatsing

Containercontroles incl.
kaarten
Posten

Onderzoek naar nieuwe maatregelen
Cameratoezicht (gemeente in de lead)
Cameratoezicht is onderdeel van het flankerend beleid bij het nieuwe afvalbeleid waartoe in
2017 is besloten. Daarbij is bepaald dat iedere gemeente de mogelijkheid krijgt om te beslissen
of en waar ze cameratoezicht wenst.
Het houden van toezicht met camera's is bedoeld voor de locaties waarin de vervuiling
hardnekkig is en andere maatregelen niet het gewenste effect hebben gehad (hot spots). Het
aanwezig zijn van camera's (en borden om daarop te wijzen) is zeer zichtbaar.
Het plaatsen van een camera bij een ondergrondse brengvoorziening met als doel het opsporen
van overtreders is overigens niet per definitie effectief: de identiteit van een overtreder moet
vastgesteld kunnen worden en ook kentekens moeten te herleiden zijn tot de overtreder.
Daarom wordt de inzet van dit middel eerst verder onderzocht en voorbereid voor inzetbaarheid
als nieuwe maatregel.
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In de gevallen dat de identiteit vastgesteld kan worden, is cameratoezicht een effectief
opsporingsmiddel. De constante waarde zit in de preventieve werking.
Vanuit de gemeente Tiel en Culemborg is - desgevraagd - momenteel geen behoefte aan
cameratoezicht op hotspotlocaties.
Ludieke acties (nudging)
Elders in het land wordt door middel van het geven van positieve prikkels getest of gewenst
gedrag kan worden bewerkstelligd door de omgeving van een afvallocatie aan te passen. Een
actueel en sprekend voorbeeld daarvan is de aanleg van z gn tuintjes bestaande uit kunstgras
en -bloemen rondom ondergrondse containers. De inzetbaarheid van dit soort acties wordt
onderzocht als voorbereiding op inzetbaarheid als nieuwe aanvullende maatregel.

4

ONDERSTEUNENDE MAATREGELEN

Borden of stickers (zichtbaarheid, preventief)
Er worden voorafgaand aan het nieuwe beleid informatieve boodschappen geplaatst bij nieuwe
locaties van ondergrondse afvalcontainers. Deze borden of stickers helpen met een positieve
boodschap om de bewoners te stimuleren het afval goed aan te bieden. Dit ondersteunt de
nadruk op de rol van gastheerschap in het gesprek met inwoners door medewerkers van team
Toezicht en Handhaving. Het benadrukt het goede gedrag van inwoners, gebaseerd op
vertrouwen.
Voor situaties (bestaand en nieuw) waar blijkt dat dit niet werkt, en er dus sprake is van
structurele vervuiling, worden borden geplaatst bij ondergrondse verzamelcontainers waarop
het verbod op het onjuist aanbieden van afval (bijplaatsingen) wordt gemeld. Het boetebedrag
wordt erbij genoemd, evenals het telefoonnummer voor meldingen en het containernummer.
Deze borden ondersteunen de BOA in zijn repressieve rol waarin hij de overtreder kan wijzen
op de borden als aankondiging dat fout gedrag tot een bekeuring leidt.
Algemene communicatie (zichtbaarheid, preventief)
De aanpak van team Toezicht en Handhaving draagt bij aan een prettige leefomgeving van de
inwoners. Hoe team Toezicht en Handhaving dat doet laten we zien via artikelen in de lokale
bladen en via de Avri-website en Afval-Scheiden-Heel-Gewoon-kanalen.
In overleg met de gemeenten bieden wij maandelijks een artikel aan over het werk van de
boa's, tips over hoe aangetroffen bijplaatsingen of afval wél kunnen worden aangeboden en
tussentijdse resultaten van de nul-meting. Deze communicatie ondersteunt het team Toezicht
en Handhaving met name bij de rol van gastheer in het gebied.
Specifieke communicatie (zichtbaarheid, preventief)
Bij aanvang van dit actieplan informeren wij in de artikelen over de aanpak van handhaving, t e
weten: helpen hoe het moet , waarschuwing (gele kaart) en tenslotte een rode kaart en boete.
De preventieve werking die uitgaat van de zichtbaarheid van team Toezicht en Handhaving
wordt versterkt door het aankondigen van de aanpak. Wij proberen ook de regionale media te
interesseren in een human interest verhaal over het werk van team Toezicht en Handhaving
zodat meer achtergrond vanuit een ‘onafhankelijk medium’ aan inwoners vertelt kan worden.
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Alle communicatiemiddelen, zo ook de gele en rode kaarten zijn begrijpelijk geschreven (B1).
De kaarten geven informatie en consequenties van het niet goed aanbieden van het afval. Wij
werken aan de hand van een communicatiekalender waarbij wij de communicatiekanalen en
onderwerpen inplannen.
Uit gedragspsychologische studies blijkt dat verboden bij gedragsverandering minder effectief
zijn. Daarom hebben de borden bij hotspots een stimulerende tekst “wat mag hier ”, en geen
afwijzende tekst “wat mag niet”.
Er worden echter wel twee type borden in Rivierenland getoetst: een bord met stimulerende en
een bord met afwijzende tekst om daarvan het effect te meten.
Ook zal er maandelijks gepubliceerd worden over uit te voeren acties (preventief) en resultaten
(het aantal uitgedeelde boetes en de resultaten van het pos ten bij hotspots). Deze
communicatie achteraf ondersteunt de repressieve rol van team Toezicht en Handhaving.
Gemeente en Avri zullen ieder over hun bevoegdheden communiceren. Beleidskeuzes die de
gemeenten maken worden vanuit de gemeente en via de gemeentelijke kanalen
gecommuniceerd. De eventuele inzet van cameratoezicht wordt dan vanuit de gemeente
gecommuniceerd.

5

MONITORING

De uitvoering wordt voortdurend gemonitord. Periodiek (om te beginnen wekelijks) komen
hiervoor de teams Inzameling en Toezicht en Handhaving bij elkaar. Dit om te zorgen dat de
aanpak blijft aansluiten op de situatie in de openbare ruimte.
Vanuit de nulmeting wordt het effect op de openbare ruimte periodiek gemeten. Dit om te
bezien of de inzet effectief is en of er aanvullende maatregelen nodig zijn om het effect te
vergroten.
De resultaten van nog te onderzoeken nieuwe maatregelen (3.5) worden bij een positieve
uitkomst omgezet in ondersteunende maatregelen (4). Met het onderzoeken van nieuwe
maatregelen wordt getest; wat werkt er in de praktijk en draagt bij aan effectieve keuzes die
gemaakt moeten worden bij de inzet.

6

OVERIGE REGULIERE WERKZAAMHEDEN

Buiten de twee speerpunten van het nieuwe beleid zijn er ook andere taken die tot het
basiswerkpakket van team Toezicht en Handhaving horen. Deze werkzaamheden komen voort
uit meldingen (van inwoners en eigen organisatie).
6.
7.

Te vroeg aanbieden inzamelmiddelen (minicontainers en zak k en PD bij de hoogbouw);
Containers die aan het einde van de inzameldag niet op het eigen perceel worden
geplaatst;
8. Illegale inzameling van textiel en metalen;
En niet gebaseerd op meldingen:
9. Preventief toezicht (gastheerschap).
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10. Nieuwe ontwik k elingen:
o Bedrijven die huishoudelijk afval van particulieren innemen (oa.
containerverhuurbedrijf) en zo als een illegale milieustraat functioneren;
o Gebruik van containers van Avri voor huishoudelijk afval door bewoners
(bijvoorbeeld arbeidsmigranten) in woningcomplexen die geen recht op een
container hebben;
o Diefstal uit textielcontainer.
Een aantal verboden uit de regionale afvalregelgeving worden niet of weinig overtreden, leveren
geen meldingen op en maken daarom geen vast onderdeel uit van de dagelijkse inzet
(bijvoorbeeld autowrakken, correct gebruik inzamelmiddel, opslag van afval in de openbare
ruimte). Daarnaast wordt er voor het stimuleren van het aanbieden van zuiver restafval alleen
gewerkt met communicatie, een prijsprikkel (variabel tarief) en een serviceprikkel en wordt
hierop niet gehandhaafd. Als een inwoner ervoor kiest om grondstoffen bij het restafval aan te
bieden, dan betaalt hij daarvoor de prijs in de vorm van hogere afvalstoffenheffing en minder
gemak omdat hij vaker een gang moet maken naar de restafvalvoorzieningen.
De overgang van minicontainers voor restafval naar een ondergrondse container en de
verkleining van de inworpopening van de ondergrondse containers leidt naar verwachting tot
een toename van het bezoek aan - en discussie op - een milieustraat. Dit kan leiden tot een
extra behoefte aan ondersteuning vanuit team Toezicht en Handhaving.
NB: Door inzet op de speerpunten zal een aantal reguliere werk zaamheden niet of in veel
minder mate k unnen worden uitgevoerd.

7

VERANTWOORDING

Maandelijks wordt er gerapporteerd vanuit het team Toezicht en Handhaving aan het MT over
de inzet en resultaten van het actieplan.
De rapportage bevat een overzicht van:
bestede uren per actiesoort;
een overzicht van de bezochte gemeenten;
wat het resultaat was van de actie (hoeveel containers bekeken, hoeveel waren
vervuild, hoeveel schoon)?
hoe verloopt de vervuilingsgraad van de grondstofcontainers? Verbetert de zuiverheid
van de grondstoffen of niet?
welke suggesties hebben de teams Toezicht en Handhaving en Inzameling voor de
inzet voor volgende maand en beleidsaanpassingen die bijdragen aan de doelstellingen
(wat kan er beter, wat moet er anders)?

Een half jaar na invoering van het nieuwe inzamelsysteem ontvangt het dagelijks bestuur
verantwoordingsinformatie over dit actieplan.
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Avri
Meersteeg 15
Postbus 290
4190 CG Geldermalsen
(0345) 58 53 53
info@avri.nl
www.avri.nl

@avrischoon
Avri Filmkanaal
Avri

Av ri is een samenwerkingsv erband v an de gemeenten Buren, Culemborg, Neder-Betuwe,
Maasdriel, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel.
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