
 

Aan : Algemeen Bestuur 

Vergadering : 16 december 2015 

Agendapunt : 13 

Van : Dagelijks Bestuur 

Onderwerp : Verordeningen Avri 2016 

 

 
Voorstel 
1. De Afvalstoffenverordening Avri 2016 vast te stellen. 
2. De Verordening afvalstoffenheffing Avri 2016, inclusief de Tarieventabel 2016, vast te stellen. 
 

 
Inleiding 
De verordeningen worden geactualiseerd ten opzichte van de geldende verordening van Regio 
Rivierenland in verband met het verder doorvoeren van het gedifferentieerd tarief voor restafval  (sinds 1 
januari 2014). Daarnaast zijn er enkele wijzigingen in de verschillende categorieën huishoudelijk afval en de 
wijze van inzameling (textiel en drankenkartons). 
 
Beoogd effect 
Actuele en duidelijke regelgeving op het gebied van afvalinzameling van huishoudelijk afval en de daaraan 
gekoppelde afvalstoffenheffing in het werkgebied. 
 
Argumenten 
1.1 Het Algemeen Bestuur is bevoegd tot vaststelling van de betrokken verordeningen en de bijbehorende 
tarieventabel.  

 
1.2 Twee jaar na de invoering van het gedifferentieerd tarief van restafval is er aanleiding voor actualisatie.  
Na 2 jaar operationeel te zijn met het volume frequentie tarief systeem zijn er enkele aanpassingen en 
aanvullingen in de verordeningen nodig. Onder meer via de raamovereenkomst Verpakkingen wordt er 
landelijk aangestuurd op het verruimen van het aantal gescheiden in te zamelen categorieën van 
huishoudelijk afval. Per 1 oktober 2015 worden de drankenkartons ingezameld met de kunststof 
verpakkingen en zodoende buiten het restafval gehouden. Daarnaast zijn er wijzigingen wat betreft de 
inzameling van textiel en medicijnen en injectienaalden. Hierop worden de regels aangepast.   

 
2.1 Aanpassing van dienstverlening en tarieven.  
De tarieven worden jaarlijks aangepast, waarbij sommige wijzigingen wel en anderen geen invloed hebben 
op de Afvalstoffenheffing voor alle inwoners van Rivierenland. De tarieven voor het verwijderen van 
zwerfafval en het tarief voor wekelijkse inzameling van gft kunnen bijvoorbeeld door individuele gemeenten 
voor hun burgers aan de heffing worden toegevoegd. 
Andere wijzigingen zijn wel van toepassing op het tarief voor alle inwoners. Het gaat dan om zaken die de 
algemene dienstverlening van Avri aan de inwoners in Rivierenland betreffen: in 2016 stelt Avri in dit kader 
voor het tarief voor het leveren van een vervangende container ingeval van diefstal of vermissing af te 
schaffen op voorwaarde dat een politie aangifte wordt overhandigd door de bewoner van een perceel. 

 
Kanttekeningen 
Geen bijzonderheden. 
 
Communicatie 
De verordeningen en de Tarieventabel 2016 zullen op 1 januari 2016 in werking treden.  
Na het besluit van het Algemeen Bestuur op 16 december 2015 zullen de verordeningen en de 
tarieventabel gepubliceerd worden in het officiële digitale publicatieblad van de gemeenschappelijke 
regeling Avri en tevens via de website van Avri De verordeningen worden opgenomen in de digitale 
regelingenbank (CVDR) voor lokale overheden. 
 
Financiën 
Het gratis vervangen van een vermisten of gestolen container  betekent een verhoging van het basistarief 
met € 0.03 per huisaansluiting, berekend op basis van 100 politie aangiftes van gestolen containers op 
jaarbasis (dit aantal is op basis van de huidige cijfers). 
Per regeling ontstaan kosten voor publicatie in GVOP en CVDR. Deze kosten zijn naar schatting € 125,00 
per regeling/publicatie  
 



Uitvoering 
Onder voorbehoud van het besluit van 10 gemeentebesturen:  
De uitvoering van deze verordeningen zal worden opgepakt door het nieuw te vormen openbaar lichaam 
Avri. De verordeningen die het bestuur van Regio Rivierenland heeft vastgesteld voor 2015 en voorliggende 
jaren blijven van kracht totdat het Algemeen Bestuur of Dagelijks Bestuur van Avri deze intrekt of wijzigt (zie 
artikel 46 van de gemeenschappelijke regeling Avri). 
 
Bijlagen 

1. Afvalstoffenverordening Avri 2016 

2. Verordening Afvalstoffenheffing Avri 2016 
3. Tarieventabel: 2016 behorend bij de Verordening Afvalstoffenheffing Avri 2016 

 


