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Algemeen Bestuur Avri 
 

Agenda 19 april 2018 
 

 

 
Donderdag 19 april 2018 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 21 december 2017     Bijlage 5a 

5b. Cumulatieve actielijst en agendaplanning      Bijlage 5b 

6. Terugkoppeling uit Platformbijeenkomst  

 

Ter besluitvorming: 

7. AB-voorstel Wijzigingsbesluit ASV       Bijlage 7a tm f 

 

Ter bespreking: 

8. Terugkoppeling IBOR 

 

Ter informatie 

9. DB-voorstel Zwerfafval en statiegeld      Bijlage 9 

 

10. Rondvraag 

11. Sluiting  
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Algemeen Bestuur Avri 
 
OPENBARE VERGADERING -  
CONCEPT verslag 21 december 2017 
 
(Vergaderzaal  Avri te Geldermalsen) 
 
 

   
Aanwezige AB-leden   
gemeente Buren De heer H. de Ronde Lid AB 
gemeente Culemborg De heer J.A.W.A. Reus Lid AB  
gemeente Geldermalsen De heer R. van Meygaarden Lid AB 
gemeente Lingewaal De heer G. Bel Lid DB, vicevoorzitter AB 
gemeente Maasdriel De heer A.H.M. de Vree Lid DB en AB, gemeente Maasdriel 
gemeente Neder-Betuwe De heer H. Gerritsen Lid AB 
gemeente Neerijnen De heer T. Kool Lid AB 
gemeente Tiel De heer L. Verspuij Voorzitter DB en AB 
gemeente West Maas en Waal   
gemeente Zaltbommel   
   
Woordvoerders namens Avri De heer E.J. de Vries Directeur Avri / secretaris Bestuur, lid MT 
   
Afwezig m.k. De heer S. Buwalda Lid AB  
 De heer A.H.M. de Vree Lid AB 
 
 

# Subject Besluit / Conclusie 

1 Opening  De voorzitter opent de vergadering om 09.05 uur en verwelkomt de aanwezi-
gen. 
 

   

2 Vaststellen agenda De agenda wordt conform vastgesteld. 

   

3 Mededelingen Mededelingen: 
 De heer De Vree en de heer Buwalda hebben zich afgemeld voor de-

ze vergadering. De voorzitter feliciteert de heer Buwalda hierbij met de 
geboorte van zijn dochter.  

 Na afloop van de vergadering wordt voor de liefhebbers een rondlei-
ding gegeven bij de zonnepanelen. Vooraf zal de heer Mijdam een 
korte presentatie geven met wat foto’s. 

 Kadernota 2019: de kadernota is vastgesteld door het DB. Normaal 
gesproken wordt deze ter informatie geagendeerd voor het AB en per 
post verzonden naar de gemeenteraden. Voor de vergadering van 22 
februari 2018 zijn echter geen agendapunten. De voorzitter vraagt of 
het AB de kadernota wil bespreken in februari of dat de vergadering 
kan vervallen. Er wordt afgesproken dat de vergadering vooralsnog 
doorgaat. Als de AB-leden naar aanleiding van de kadernota geen 
punten hebben, kan deze afgezegd worden. 

   

4. Ingekomen stukken Er zijn geen ingekomen stukken. 

   

   

5a Vaststellen Besluitenlijst 
AB 16 november 2017 

Het AB stelt de besluitenlijst van 16 november 2017 conform vast. 
 

   

5b Cumulatieve actielijst en 
agendaplanning 

De actielijst wordt besproken en bijgewerkt. Actie BS  
 

   

6. Terugkoppeling uit Plat-
formbijeenkomst 22 no-
vember 2017 

De voorzitter geeft een korte toelichting. Op de agendapunten van vandaag 
kwamen geen opmerkingen. De bijeenkomst werd gehouden in Zaltbommel, 
na afloop was een regiobijeenkomst gepland. Hierdoor was de opkomst groot.  
Op deze avond werd wel teruggeblikt op de besluitvorming van het nieuwe in-
zamelbeleid. Vanuit de raadsleden kwam de vraag om net als bij Goed Schei-
den Loont vooraf een nulmeting te doen. Op deze manier worden de nadelige 
effecten zichtbaar. Hiervoor heeft Avri een akkoord nodig van het AB. 
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Besluit: het AB besluit om in 2018 een nulmeting te doen zodat de effecten van 
het nieuwe inzamelbeleid wat ingaat in 2019 zichtbaar wordt. 
 
Daarnaast kwamen er ook veel vragen over kunststof verpakkingen. Omdat 
nog steeds niet alles helemaal duidelijk is over het hergebruik en verbranden 
van het plastic is gevraagd om meer te doen aan communicatie over dit on-
derwerp. Avri heeft in de laatste nieuwsbrief (Afval&Zo) een artikel over plastic 
opgenomen. Ook de website is inmiddels aangepast.  
 
De heer Bel benadrukt dat Avri ook de raadsleden goed moet blijven informe-
ren. 

   

7. AB-voorstel Verordenin-
gen 2018 

De voorzitter geeft aan dat er drie wijzigingen zijn op de Verordening Afvalstof-
fenheffing, nl.:  
 

1. De BSR heeft een voorstel ingediend om de aanslag Afvalstoffenhef-
fing af te rekenen in geval van een verhuizing binnen het taakgebied. 
Hiermee komen lid 4 en 5 van artikel 7 te vervallen. Het bestuur van 
de BSR heeft dit voorstel al goedgekeurd. 

Besluit: het AB besluit akkoord te gaan met het voorstel van BSR. 
 

2. Het maximale kwijtscheldingstarief is aangepast aan de variabele ta-
rieven van 2018. 

3. In de verordening staat dat bij kwijtschelding de bewoner 13 keer ge-
middeld gratis afval mag aanbieden. Door Goed Scheiden Loont is het 
aantal aanbiedingen verminderd. De voorzitter stelt voor om ook het 
aantal aanbiedingen bij kwijtschelding aan te passen aan het (gedaal-
de) gemiddelde.  

Besluit: het AB besluit akkoord te gaan met de aanpassing van de verorde-
ning. In de tekst wordt opgenomen dat bij het aantal aanbiedingen bij kwijt-
schelding uitgegaan wordt van het gemiddelde van het jaar daarvoor.  
 
De AB-leden krijgen de verordening, met in het geel gearceerd de wijzigingen, 

nog even doorgestuurd. Actie BS  

   

8. AB-voorstel Producten-
boek Basispakket Avri 
2018 

Besluit: het AB stelt het voorstel Productenboek Basispakket Avri 2018 con-
form vast.  

   

9. AB-voorstel Controlepro-
tocol 2017 

De heer Gerritsen merkt op dat de aandachtspunten van het AB wel in het ver-
slag van 16 november staan, maar ziet deze punten niet terug in het stuk.  
Jeroen Gaasbeek, hoofd Financiën & ICT Avri,  geeft aan dat de accountants 
deze aandachtspunten wel meenemen in de controle.  

   

10. Terugkoppeling IBOR Op dit moment geen informatie. 

   

11. Najaarsnota BSR 2017 Het AB heeft de Najaarsnota BSR 2017 ter kennisgeving aangenomen. 

   

12. Vergaderschema 2018 Het AB gaat akkoord met het vergaderschema 2018. Deze data worden opge-
nomen in de agenda’s. 

   

13. Rondvraag Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 

   

   

14. Sluiting De voorzitter bedankt de aanwezigen en wenst iedereen fijne feestdagen. De 
vergadering wordt om 09.27 uur afgesloten en aansluitend start de rondleiding 
naar het Solarpark. 

  
  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. 



Zonnepark Avri Geldermalsen



Zonnepark Avri Geldermalsen

Onderdeel Zonnepaneel String Omvormer Combinerbox Transformator Inkoopstation Elektriciteitsnet
Per onderdeel 265 Wp / 270 Wp 24 panelen 8 strings 4 omvormers 12 combinerboxen 4 transformatoren 10 kV kabel
Totaal 34.776 1.449 186 49 4 1 x 10 MVA 1 -Buurmalsen

Zonnepark Avri Waarde Eenheid
Oppervlakte 12 hectare
Aantal panelen 34.776 Panelen
Vermogen 9.268 kWp
Opbrengst 9.000.000 kWh/jaar
Eq. huishoudens 3.000 Huishoudens



1 december 2017



Storten ballastplaten : 1 december 2017



Winterse omstandigheden: 12 december 2017



Levering 1e panelen: 15 december 2017



Leggen “1e “paneel: 19 december 2017
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 Algemeen Bestuur GR Avri 
 

CUMULATIEVE ACTIELIJST EN 
AGENDAPLANNING 

 
OPENBARE VERGADERINGEN AB AVRI 

 
Versiedatum 21 december 2017 

 
 
 
 

 

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  

2015-01 
161215-10 

Deelname in ARN, Avri Realisatie B.V. (en 

Solar BV) / Overname aandelen RR 
DB  

Voorstel verkoop aandelen 
ARN: acties en besluiten 
van de RR worden 
afgewacht, voordat het 
voorstel opgesteld kan 
worden.   
Voortgangsmelding 21-04-
16: Actie staat ‘on hold’ 
omdat de overdracht binnen 
de Regio Rivierenland nog 
niet is geregeld 

 

 

# Acties 2017 Actiehouder Deadline Voortgang  

2017-03 
170706-1 

Begroting en jaarrekening: meer 

benchmark gegevens opnemen. 
EdV    

      
 

 

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 Actiehouder Deadline Voortgang  

D-01 
180216-6 

Opstellen sfeerimpressie 

platformbijeenkomsten  
 z.s.m. 

1
ste

 platformbijeenkomst 
mondeling, zie verslag 
18-2 AB / actie D-01 op 
volgende bijeenkomsten 
gericht 

 

D-02 
180216-7 

Regelmatige informatieverstrekking inzake 

gescheiden inzameling / ook t.b.v. 

specifieke doelgroepen 

Dir   

 

D-03 
180216-12 

Melding aan AB in geval van 

aanbestedingsregels wordt afgeweken 
Dir    

 

 
Agendaplanning 
 
De volgende separate agendapunten vervallen vanwege opname van deze voorstellen in de Regionale 
Visie A&G); deze komen voorts terug in het kader van de begrotingsbehandeling 
 Kleine inwerpopening ondergrondse containers  
 Voorstel groenstations WM&W en Regiobreed  
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AB 19 april 2018 (09.00 uur)  
DB 15.01.2018 n 12.02.2018 
Verzending stukken 22.12.2018 
Platform 26.03.2018  

 
 Vaststelling verslag 22 februari 2018 en bespreken actielijst 
 T.k. - Sfeerimpressie platformbijeenkomst 
 Terugkoppeling IBOR 
 
 

AB 28 juni 2018 (09.00 uur)  
DB 12.03.2018 n 09.04.2018 
Verzending stukken 03.05.208 
Platform 29.05.2018  

 
 Vaststelling verslag 19 april 2018  en bespreken actielijst 
 T.k. - Sfeerimpressie platformbijeenkomst 
 Terugkoppeling IBOR 
 Jaarrekening 2018 
 Begroting 2019 
 
 
 
 
Spaaragenda 
 Inzameling blik (Actie AB 16.11.2017) 
 Kosten efficient inzetten bij omruilen containers/stickeren/ander kleur deksel (Actie AB 16.11.2017) 
 Papierinzameling (Actie AB 16.11.2017) 
 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  
 Inkoop- en aanbestedingsbeleid 
 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 

 Archiefverordening (gewijzigde versie; zie mededelingen AB 21-4, inzake advies RAR) 
 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) 



 

Aan : Algemeen Bestuur 

Vergadering : 19 april 2018 

Agendapunt : 7, ter besluitvorming 

Van : Erik de Vries 

Onderwerp 
: 

Wijzigingsbesluit 
Afvalstoffenverordening 2018 

 

 
Voorstel 

1. In te stemmen met het wijzigingsbesluit Afvalstoffenverordening 2018 waarin de bevoegdheid tot 
het aanwijzen van locaties voor inzamelvoorzieningen verduidelijkt wordt door aan artikel 8 van de 
Afvalstoffenverordening 2018 een lid toe te voegen dat luidt;  
" Artikel 8 Inzamelmiddelen en -voorzieningen  
Lid 3. Het Dagelijks Bestuur kan de locaties van inzamelvoorzieningen aanwijzen."; 

2. In te stemmen met een aanvullend investeringskrediet van € 137.800 voor deze taakverschuiving 
naar Avri; 

3. Kennis te nemen van de procedure voor het vaststellen van inzamellocaties voor 
afvalvoorzieningen incl. de kosten en de gehanteerde plaatsingscriteria voor inzamelvoorzieningen. 

 

 
Inleiding 
Door een bezwaarschrift dat Avri doorgestuurd heeft gekregen van de gemeente Buren is discussie 
ontstaan over de vraag bij wie de bevoegdheid (en plicht) ligt tot het aanwijzen van locaties voor 
inzamelvoorzieningen. Op basis van de jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State (hierna: de Afdeling) is door onze jurist geconcludeerd dat die bevoegdheid en plicht thans bij het 
Dagelijks Bestuur van Avri ligt. De Afdeling leest deze bevoegdheid en plicht in artikel 8 lid 2 van de 
Afvalstoffenverordening. Dit artikel komt uit de modelverordening van de VNG en wordt door veel 
gemeenten in de Afvalstoffenverordening gebruikt. Daarom zijn uit de jurisprudentie van de Afdeling waarin 
Avri noch haar deelnemende gemeenten partij is, toch conclusies te trekken. 
 
Niet alleen voor dit bezwaar is deze constatering van belang, maar ook voor het proces van het 
implementeren van het nieuwe afvalbeleid waar eind 2017 toe besloten is. 
 
Sinds 2000 worden er in het verzorgingsgebied van Avri ondergrondse inzamelvoorzieningen geplaatst. 
Voor het bepalen van de locaties heeft Avri altijd een adviserende rol gespeeld, waarbij uiteindelijk de 
gemeenten de verantwoordelijkheid namen voor het plaatsen de ondergrondse inzamelvoorzieningen. 
Per gemeente verschilde de wijze van procesgang. Bij de ene gemeente werd in het kader van beschermd 
stadsgezicht omgevingsvergunningen vereist waarbij door Avri leges moesten worden betaald. Bij een 
andere gemeente werden de potentiële locaties voor ondergrondse inzamelvoorzieningen alleen ter inzage 
gelegd. En bij weer een andere gemeente konden inwoners tijdens de inloopavonden hun gedachten 
inbrengen. In een aantal gevallen namen bewoners het initiatief om Avri te benaderen met het verzoek 
ondergrondse inzamelvoorzieningen te plaatsen ter vervanging van bovengrondse voorzieningen. Daarbij 
werd door de Avri doorverwezen naar de gemeenten. 
De gemeenten schakelden vakambtenaren in met de opdracht om binnen hun disciplines, archeologie, 
kabels en leidingen, verkeer en parkeren e.d., te kijken naar de consequenties alvorens te starten met het 
plaatsen van de ondergrondse inzamelvoorzieningen. 
 
De rol van Avri is daarmee tot op heden 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. 
 
Beoogd effect 
De taken en bevoegdheden van Avri op het gebied van de uitvoering van de Afvalstoffenverordening te 
verduidelijken en daarbij te breken met de werkwijze uit het verleden rondom het vaststellen van locaties 
waar inzamelvoorzieningen worden geplaatst. 
 
Argumenten 
1.1  De aanpassing van de bevoegdheidsverdeling is op verzoek van gemeenten 
Het werd tot dusverre principieel niet wenselijk geacht dat de bevoegdheid en plicht tot het besluiten over 
de locaties van de inzamelvoorzieningen bij het Dagelijks Bestuur van Avri liggen. Het gaat immers over 



grond van de gemeenten waar de inzamelvoorzieningen geplaatst worden. De afgelopen 17 jaar hebben 
de gemeenten ook op deze wijze gewerkt en heeft Avri geen besluiten genomen over de plaatsing van 
de ongeveer 400 bestaande ondergrondse containers. 
 
In het vakberaad van 6 maart 2018 hebben de aanwezige gemeenten unaniem uitgesproken dat zij na 
overleg met hun portefeuillehouder het aanwijzen van de locaties voor inzamelvoorzieningen vanaf nu bij 
Avri wensen te beleggen. Daarbij zijn de volgende argumenten genoemd: 

1. het beleggen bij Avri zorgt voor een uniforme werkwijze binnen de 10 gemeenten; 
2. het beleggen bij Avri zorgt daarmee voor rechtsgelijkheid voor de inwoners van de 10 

gemeenten; 
3. het beleggen bij Avri komt de kwaliteit van de procedure ten goede; 
4. gemeenten hebben zelf onvoldoende kennis en capaciteit in huis om de procedure te kunnen 

uitvoeren; 
5. Als gemeenten het individueel zouden moeten gaan doen, is hoogst onzeker of de procedures 

tijdig afgerond zullen zijn; 
6. het aanwijzen van de nieuwe locaties vloeit voor uit het nieuwe beleid. Ook de (juridische) kosten 

die daarmee samenhangen worden geacht te vallen onder het basispakket. Avri kan hiervoor het 
budget 'risico's' van het nieuwe beleid aanwenden. 

 
1.2 Jurisprudentie maakt aanpassing noodzakelijk  
In de Gemeenschappelijke Regeling is de bevoegdheid tot het aanwijzen van locaties voor 
inzamelvoorzieningen niet expliciet benoemd bij de opsomming in artikel 21. De bevoegdheid maakt 
onderdeel uit van artikel 21 lid 1 onder d. waar staat dat het bestuur van Avri bevoegd is tot de uitvoering 
van (onder andere) de Afvalstoffenverordening.  
 
Uit het artikel 8 lid 2 van de Afvalstoffenverordening volgt niet duidelijk een bevoegdheid en plicht tot het 
aanwijzen van locaties voor inzamelvoorzieningen, maar de Afdeling leest die bevoegdheid en plicht wel in 
dit artikel. Dit artikel luidt: 
 

"Het Dagelijks Bestuur kan aanwijzen via welk inzamelmiddel of via welke inzamelvoorziening de 
inzameling van een bepaald bestanddeel huishoudelijke afvalstoffen ten behoeve van de gebruiker 
van een perceel plaatsvindt." 
 

Het vermoeden is dat de Raad van State deze bepaling aangrijpt om te waarborgen dat burgers op kunnen 
komen tegen het plaatsen van inzamelvoorzieningen. Immers, als er geen verplichting bestaat voor het 
nemen van aanwijzingsbesluiten voor locaties van inzamelvoorzieningen, dan zou de burger hiertegen niet 
kunnen opkomen. De discussie die is ontstaan met de gemeente Buren is een goed voorbeeld over de 
onduidelijkheid die thans bestaat. Het maken van nieuwe afspraken over de taak- en bevoegdheidverdeling 
tussen gemeenten en Avri zal die onduidelijkheid wegnemen en toekomstige discussies voorkomen. 
 
1.3 Toevoeging lid 3 aan artikel 8 Afvalstoffenverordening geeft duidelijkheid 
Voor de betrokken partijen betekent deze taakverschuiving een breuk met de werkwijze uit het verleden. 
Om de gevolgen hiervan op te vangen moeten partijen nadere afspraken maken. Zo wordt in de 
Afvalstoffenverordening 2018 door het invoegen van een derde lid in artikel 8 de nieuwe werkwijze 
verduidelijkt. 
Daarmee wordt binnen het publiekrecht geregeld dat Avri de partij is die de afvalvoorzieningen inclusief 
de locaties ervan aanwijst. De (voorgenomen) locaties worden altijd getoetst aan de hand van de 
plaatsingscriteria die begin 2018 in nauw overleg met de gemeenten via het vakberaad zijn opgesteld. 
Als uitkomst van de zienswijzenprocedure worden de definitieve locaties vastgesteld door Avri. Dat 
kunnen de voorgenomen locaties zijn (indien er geen zienswijzen zijn ingediend of indien de zienswijzen 
geen nieuw inzicht opleveren) of nieuwe locaties als een zienswijze tot nader inzicht leidt. 
 
De bevoegdheid tot 'het aanwijzen van locaties' houdt in dat naast het bepalen welke percelen worden 
aangesloten op een inzamelvoorziening ook het vaststellen van de definitieve locaties bij Avri komt te 
liggen. Dit laatste komt neer op het mogen beschikken over de gemeentegrond. Hiervoor moeten de 
gemeenten Avri voor de definitieve locaties privaatrechtelijke toestemming verlenen middels het vestigen 
van een recht van opstal.  
 
Kanttekeningen 
1.1 Extra werklast voor Avri bij invoering nieuw afvalbeleid 
Eind 2017 is het afvalbeleid voor 2019 definitief vastgesteld. Aansluitend is Avri begonnen met de 
voorbereiding van de uitvoering van de nieuwe manier van inzamelen. Door het nieuwe beleid zullen er 
inzamellocaties wijzigen en bijkomen. Op het voornemen hiervan moeten belanghebbenden in de 
gelegenheid worden gesteld om een zienswijze in te dienen. Hierop is de gemeentelijke 



inspraakverordening en Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. 
 
Als de lijn van de Afdeling wordt gevolgd en de bevoegdheid dus bij het Dagelijks Bestuur van Avri komt te 
liggen, dan betekent dit dat Avri het voornemen tot het besluit maakt, de inspraakprocedure verzorgt, de 
definitieve locaties vaststelt en de behandeling van eventueel ingestelde beroepen tegen het besluit 
uitvoert.  
De vaste kosten (kosten die gegarandeerd gemaakt gaan worden) van deze extra taken worden begroot op 
€ 137.800. Daarnaast is er sprake van een risico aan variabele kosten die afhankelijk is van de reacties 
vanuit de bewoners op de procedure, zoals het aantal te behandelen zienswijzen en het aantal 
beroepsprocedures bij de Raad van State. Dit risico is begroot op ca € 160.000. 
 
1.2 Privaatrechtelijke regeling gemeentegrond 
De gemeenten hebben het eigendomsrecht op de grond waar de ondergrondse containers geplaatst 
moeten worden. Tussen Avri en de gemeente moet dus een goede afstemming plaatsvinden. De gemeente 
dient akkoord te gaan met de plek van de container en zal permanente toegang tot de container moeten 
geven voor het gebruik, het legen en het onderhoud van de container. Dit moet worden geregeld middels 
zogenaamde ‘opstalovereenkomsten’. Een recht van opstal wordt door middel van een notariële akte 
ingeschreven in het kadaster. 
 
1.3 Participatie van gemeenten is belangrijk voor de kwaliteit van het proces 
De verschuiving van de taak voor het aanwijzen van de locaties van gemeente naar Avri (juridische 
procedure) betekent niet dat daarmee ook de communicatie die daaraan vooraf moet gaan en de 
participatieactiviteiten rondom de inspraak ook mee overgaan. Dit is en blijft een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van de gemeenten en Avri richting de inwoners. De communicatie en participatie 
worden gezamenlijk door medewerkers van Avri en de gemeenten voorbereid én uitgevoerd. Ten behoeve 
van de voortgang zal Avri de werkzaamheden naar zich toetrekken indien een gemeente (bijvoorbeeld 
wegens capaciteitsgebrek) niet aan de planning van de werkzaamheden kan voldoen en de realisatie van 
het project per 2019 gevaar loopt. Een planning is binnen afzienbare tijd beschikbaar. 
 
Door vroegtijdige en duidelijke communicatie via de media (krant, website, social media) maar ook in de 
vorm van huis-aan-huis verspreide extra uitgave van Afval&zo, worden de inwoners geïnformeerd over - en  
voorbereid op - de gevolgen van het nieuwe inzamelbeleid. Deze werkwijze voorkomt dat 
inspraakprocedure het eerst moment is waarop inwoners horen over het nieuwe beleid en de gevolgen 
ervan. Daarmee wordt vermijdbare weerstand voorkomen en dit zal het aantal en de aard van de 
inspraakreacties ten goede komen, doordat de inspraak op voorgenomen inzamellocaties niet onnodig 
belast wordt door bedenkingen van inwoners die gericht zijn tegen het vastgestelde afvalbeleid.  
 
Met het bieden van inspraak op de voorgenomen locaties voor afvalvoorzieningen wordt voldaan aan de eis 
van zorgvuldigheid en belangenafweging als beginselen van bestuurlijk bestuur. Van een bestuursorgaan 
wordt verwacht dat zij voorafgaand aan een besluit alle nodige kennis omtrent relevante feiten en de af te 
wegen belangen vergaart (afdeling 3.2 Algemene wet bestuursrecht).  
De inspraak wordt geboden op de voorgenomen locaties die met de gemeenten zorgvuldig zijn voorbereid 
en waarbij rekening is gehouden met: de fysieke geschiktheid van de locaties, de aanwezigheid van kabels 
en leidingen, de (verkeers)veiligheid, bereikbaarheid, maximale loopafstand, het beperken van de kans op 
overlast en schade, het zoveel mogelijk sparen van bestaande (groen- en parkeer)voorzieningen, de eisen 
van een doelmatige afvalinzameling en bedrijfsvoering en waarbij gebruik is gemaakt van de lokale kennis 
van de gemeente. 
 
Deze zorgvuldige voorbereiding en de aangeboden participatiemogelijkheid helpen de inwoner om te 
begrijpen hoe en waarom de locatie waar hij met zijn afval naar toe moet lopen (en daarmee de ingreep op 
het serviceniveau) tot stand is gekomen. Daarmee wordt de kans verkleind op beroepsprocedures tegen de 
definitieve locaties en anders in ieder geval de kans op het succes dat door inwoners kan worden behaald 
bij de Raad van State tegen een zorgvuldig bepaalde inzamellocatie. 
 
Bij de voorbereiding is het van belang dat aan dit proces niet alleen het label 'Avri' hangt, maar juist die van 
de gemeente. Die toch als meer als 'eigen' wordt beschouwd door de inwoners. Dit kan zoveel mogelijk 
zichtbaar worden gemaakt door bijvoorbeeld het gebruik van gemeentelogo's in communicatie-uitingen, het 
voorbereiden en bemensen van de inspraakavonden inclusief het uitsturen van de uitnodigingen en de 
keuzes voor de locaties van de inspraakavonden.  
De participatiemogelijkheid voor inwoners wordt in nauwe samenwerking met de gemeenten voorbereid 
waarbij het idee is om per gemeente kerngericht te gaan werken en bij meerdere avonden per gemeente 
gelegenheid te geven voor persoonlijk en laagdrempelig contact.  
 
1.4 Het verleggen van het mandaat ligt politiek gevoelig 



In algemene zin is bekend dat raadsleden mandaten die gevoelig liggen liever dicht bij zich houden, dan 
wegleggen bij een Gemeenschappelijke Regeling. Tijdens de bezoeken aan commissie- en 
raadsvergaderingen, die Avri heeft uitgevoerd in voorbereiding op het nieuwe afvalbeleid, hebben diverse 
raadsleden gevraagd naar het mandaat inzake de aanwijzing van locaties voor ondergrondse containers. 
Bij het beantwoorden van die vragen is aangegeven dat het mandaat bij de gemeenten ligt. Dat bleek voor 
raadsleden een bevredigend antwoord te zijn. 
Het verzoek van het Vakberaad aan Avri is niet in lijn met de wens van eerdergenoemde raadsleden. 
 
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 mandaat 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. 
 
De communicatie-uitingen over het nieuwe beleid inclusief het participatietraject over het aanwijzen van 
locaties worden in samenspraak met de gemeenten voorbereid en uitgevoerd. Hiervoor wordt een 
communicatieplan opgesteld en waar nodig per gemeente maatwerk geleverd op basis van de lokale 
bijzonderheden (zoals bestaande overleggremia, reeds in gebruik zijnde communicatiemiddelen, 
aanwezige ontmoetingslocaties). 
 
Financiën 
 
Het gevraagde extra krediet van € 137.800 voor de vaste kosten betreft een projectnadeel. De bijbehorende 
kapitaallasten bedragen € 31.005 en hebben een effect op de Afvalstoffenheffing van € 0,39 per betalend 
huishouden. Het nadeel worden meegenomen bij de bestuursrapportage over 2018.  
 
Het risico aan variabele kosten wordt geprognosticeerd op ca € 160.000 en wordt toegevoegd aan de 
risicoparagraaf van de begroting. 
  
De kosten van publicatie van de aangepaste verordening bedragen € 125 euro voor de dienstverlening door 
Bureau Daadkracht. 
 
Uitvoering 
Avri start na bepaling van de voorlopige locaties voor inzamelvoorzieningen de zienswijzenprocedures om 
daarmee te komen tot de definitieve locaties. Daaraan voorafgaand worden de inwoners van de gemeenten 
geïnformeerd over het nieuwe afvalbeleid en de gevolgen die dat met zich meebrengt. 
 
Bijlagen 

 Besluit tot wijziging van de Afvalstoffenverordening Avri 2018 

 Overzicht plaatsingscriteria 

 Procesbeschrijving aanwijzen inzamellocaties 

 Indicatief kostenoverzicht aanwijsprocedure (excl. kosten vestigen opstalrecht) 

 Communicatieplan (hoofdlijnen) 
 



Besluit tot wijziging van de Afvalstoffenverordening Avri 2018 

 
Het Algemeen Bestuur van Avri 
 
gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van Avri van 12 maart 2018; 
 
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 2018: 
 

Artikel I 
Aan artikel 8 wordt een derde lid toegevoegd dat komt te luiden als volgt:  
 
Artikel 8 Inzamelmiddelen en -voorzieningen  
Lid 3. Het Dagelijks Bestuur kan de locaties van inzamelvoorzieningen aanwijzen. 

 
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 19 april 2018  
 

Het Algemeen Bestuur Avri. 
secretaris    voorzitter 
 

 
 
 

E.J. de Vries    L. Verspuij 



 

Richtlijnen voor het plaatsen van inzamelvoorzieningen 
 
 

 

1. De aan te wijzen inzamellocaties dienen zoveel mogelijk overlast te voorkomen voor aangrenzende 

percelen. Het risico op schade tijdens het laden en lossen aan overige eigendommen (zoals openbare 
verlichting, dakgevels e.d.) moet zoveel mogelijk beperkt worden. De inzamellocatie dient voor de 
gebruikers veilig bereikbaar te zijn.  
 

2. De afstand van de inzamellocatie tot de gevel van de woning bedraagt minimaal 3 meter. Bij een blinde 
muur kan hiervan worden afgeweken, in dit geval is de afstand bij voorkeur 2 meter . De afstand tot de 
erfgrens bedraagt minimaal 2 meter. 
 

3. De inzamellocatie bevindt zich bij voorkeur niet voor een deur en ook niet onder een raam of balkon van 
een woonhuis Bij voorkeur niet te situeren aan de zuid-westzijde van tuinen i.v.m. overheersende 
windrichting. 

 
4. De horizontale afstand van de ondergrondse container tot een balkon of galerij bedraagt bij voorkeur 

3 meter. 
 

5. De inzamellocaties moeten vanuit de aangewezen woningen goed bereikbaar zijn. Dat betekent dat er op 
de toeleidende paden geen obstakels mogen staan die de veiligheid in gevaar brengen De 
inzamellocatie (bruto oppervlak) zelf mag een looppad niet smaller maken dan 1,20 meter. Er dient 
rekening te worden gehouden met rolstoel- en rollatorgebruikers. Bij het aanbrengen van een oprit bij het 

trottoir dient de minimale breedte 1,5 meter te bedragen.(Bron: BAT Bouw Advies Toegankelijkheid) 
 

6. Indien noodzakelijk, zullen bij locaties voorzieningen worden aangebracht, in de vorm van paaltjes, 
kattenruggen of andere voorzieningen,  ter voorkoming van oneigenlijk gebruik (bijv. parkeren) op of 
direct nabij de inzamellocatie.  
 

7. De inzamellocatie dient bij voorkeur op gemeentegrond te worden geplaatst. De opstelplaats voor het 
inzamelvoertuig, met een maximaal gewicht van 36 ton, dient veilig- en verkeerstechnisch verantwoord te 
zijn. 
 

8. Om de inzamelvoorziening leeg te kunnen maken mag de afstand vanaf de zijkant van het 
inzamelvoertuig tot het hart van de container niet meer dan 5 meter bedragen. 
 

9. Er mag zich tussen de inzamellocatie en het inzamelvoertuig geen rijwielpad bevinden.  
 

10. Bij het bepalen van de inzamellocaties bij bomen wordt rekening gehouden met de uiteindelijke 
grootte van de bomen en de te verwachten kroonprojectie. Als leidraad wordt o.a. Norminstituut 
Bomen gebruikt. 
  

11. De inzamellocaties moeten bij voorkeur aan een openbare weg grenzen omdat de locatie bij 
voorkeur vanaf de openbare weg wordt opgepakt en geleegd. 
 

12. Achteruit rijden door het inzamelvoertuig moet zoveel mogelijk worden vermeden. Dit in het kader 
van de bereikbaarheid en veiligheid voor het voertuig en de omgeving. 
 

13. In verband met het leegmaken van de container(s) mag ter plaatse niet worden geparkeerd. Dat 
betekent dat op locatie waar dat noodzakelijk is een verkeersbesluit wordt genomen / parkeerverbod 
wordt ingesteld. Het inzamelvoertuig is ca. 10 meter lang en 2,5 meter breed.  
 

14. Er wordt gestreefd naar een maximale loopafstand van 250 meter, gemeten vanaf de erfgrens. In 
bijzondere gevallen kan hier van worden afgeweken. 
 



 

15. De inzamellocaties moet kabel- , leiding- en rioleringvrij zijn en vrij zijn van overige objecten. Het 

verleggen van kabels en leidingen dient zoveel mogelijk te worden voorkomen. Indien er geen 
alternatieve locatie voorhanden is dan wordt overgaan tot aanpassen van de ondergrondse infra. 
 

16. De locatie moet zodanig zijn gesitueerd dat het inzamelvoertuig de afvalcontainer niet over 
geparkeerde auto’s takelt. 
 

17. Het straatwerk rondom de inzamellocatie dient egaal en afwaterend te zijn zodat er geen plassen 
blijven staan. In sommige gevallen kan het noodzakelijk zijn om wat meer straatwerk op te 
halen/herstraten om dit te realiseren. 
 

18. Rondom de tranenplaat moet minimaal een hele stoeptegel geplaatst kunnen worden. Er dient zoveel 
mogelijk voorkomen te worden dat inwateren van de container plaatsvindt. De container moet 
minimaal 3 cm boven het maaiveld uitsteken om inwateren te voorkomen.  
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Proces en inhoud processtukken standaardaanwijzing afval inzamellocaties 

1. Voorgenomen locaties afstemmen met gemeenten/instanties 

Participatie van de gemeenten is een belangrijk onderdeel van het proces. De communicatie en 

participatie blijft daarom een gezamenlijke verantwoordelijkheid van Avri en de gemeenten.  Zodra 

de voorgenomen locaties voor een gemeenten bekend zijn (op basis van de richtlijnen) worden deze 

locaties gecommuniceerd met de desbetreffende gemeente. De gemeente checkt de voorgenomen 

locaties aan de hand van lokale kennis. Hierbij dienen zij dan ook de lokale afstemming met bijv. 

WMO-raden, wijk/dorpsraden te verzekeren . Na akkoord (indien nodig met aanpassingen) van de 

voorgenomen locaties  treedt het onderstaande proces in werking waarbij alle inwoners de 

mogelijkheid krijgen om betrokken te worden bij de locatie keuze. 

2. Opstellen conceptbesluit t.b.v. inspraak, openbare bekendmaking, toezending met daarin alle 
relevante informatie zoals: soort inzamelmiddel(en)/-voorziening(en), grondstof- of afvalfractie(s), 
ondergronds / bovengrondse voorziening, aantal(len) inclusief kaartmateriaal, inhoudelijke 
motivering en juridische basis (wet milieubeheer, afvalstoffenheffing inspraakverordening, Algemene 
wet bestuursrecht). 
 

3. Opstellen advertentietekst t.b.v. inspraak met daarin oa. afval inzamellocatie, aanduiding locatie, 
ter inzage leggen, verwijzing naar relevante regelgeving zoals Awb en inspraakverordening, 
mededeling termijn zienswijzen en proces, wijze waarop zienswijze kan worden ingediend etc. 
 

4. Fysiek ter inzage leggen conceptbesluit bij receptie gemeentehuis incl. de stukken die betrekking 
hebben op het te nemen besluit en die redelijkerwijs nodig zijn voor de beoordeling van het 
conceptbesluit ( zoals een kaart) gedurende 6 weken. Eventueel ook online beschikbaar stellen. 
 

5. Ontwikkelen en versturen brief aan belanghebbenden t.b.v. inspraak met daarin oa. betreft afval 
inzamellocatie X, soort inzamelmiddel(en)/-voorziening(en), aantal(len), inhoudelijke motivering, 
verwijzing naar beleid(sregels) en regelgeving zoals Awb, Wm, ASV etc, verwijzen naar vanaf heden in 
gemeentehuis ter inzage gelegd conceptbesluit met bijlage (kaart), inspraaktermijn, uitleg procedure, 
manieren om reactie te geven. 
 

6. Zienswijzen toetsen aan concept-besluit (deskundigheid nodig over locaties, afvalregelgeving en 

afvalbeleid Avri) en reactie op zienswijze vaststellen.  

7. Inspraakverslag opstellen met daarin oa overzicht gevolgde inspraakprocedure opnemen, de 
zienswijzen weergeven (geanonimiseerd), reactie op zienswijzen weergeven, motiveren waar 
wel/niet tot aanpassing van het conceptbesluit wordt overgegaan.  
 

8. Ter inzagelegging en openbare bekendmaking inspraakverslag, advertentietekst, en toezending 
aan indieners zienswijze. Hierin ook opnemen dat men nog van het definitieve besluit in kennis zal 
worden gesteld. 
 

9. Besluit opstellen (=conceptbesluit + invloed zienswijze). De inhoud is combinatie van punt 1 en 5. 
 
10. Advertentietekst opstellen ten behoeve van het besluit. De inhoud is een combinatie van punt 2 
en 5. 
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11. Ter inzage leggen besluit bij receptie gemeentehuis. vergelijkbaar met punt 3 
 
12. Beschikking opstellen en versturen aan alle belanghebbenden. De inhoud is een combinatie van 
punt 4. en 5. Dit is het document waartegen beroep bij de Raad van State openstaat. Zeer zorgvuldig 
formuleren, met verwijzing naar inspraakverslag en met clausule dat men in beroep kan gaan bij de 
Raad van State gedurende 6 weken. 
 
13. Avri zorgt voor de uitvoering van het besluit (plaatsing containers en informeren bewoners over 
uitvoering).           
 
 
 
Beroepsmogelijkheid belanghebbende na inspraak 
 
Behandelen beroepszaken) bij de Raad van State. De afhandelingstermijn is afhankelijk van 
prioritering van de RvS . Beroep staat alleen open voor degene die een zienswijze heeft ingediend of 
aan wie niet verweten kan worden dat hij geen zienswijze heeft ingediend. En het beroep kan zich 
alleen richten op het onderdeel van het besluit waartegen de zienswijze zicht richtte. Deze beperking 
geldt niet als in het definitieve besluit wijzigingen zijn aangebracht ten opzichte van het 
ontwerpbesluit. 
 



Kosten aanwijsprocedure locaties ondergrondse (pers)containers

Standaard procedure

stuksprijs stuks/aantal te verwachten kosten

eenmalig voorbereiden ontwikkelkosten brieven kaarten e.d. 30€           500 15.000€                            ontwikkelen kaarten wijken/gebieden

Persoonlijke uitnodiging jurist/beleid/comm./secr. 0,35€        98.000 34.000€                            productie

uitnodiging inloopavond incl.

aankondiging aanwijzen locaties incl.

adresenbestanden gekoppeld aan locaties verdisconteerd in de kosten van locatieonderzoek

brief met potentiele locaties aan alle huishoudens incl.

kaart voorbereiden op locatieniveau verdisconteerd in de kosten van locatieonderzoek

verzendkosten 0,30€        98.000 29.400€                            bezorgen bij de huishoudens

algemene bekendmaken

publicatie (evt. gemeenterubriek) 5.000€                              schatting

ter inzage gelegd worden nihil bij elk gemeentekantoor worden de gegevens ter inzage gelegd

definitief besluit

brieven en publicatie en ter inzage 1,15€        98.000 25.000€                            productie

verzendkosten 0,30€        98.000 29.400€                            bezorgen bij de huishoudens

Totale kosten 137.800€                          

Effect op de kapitaallasten 31.005€                            op basis van 5 jaar afschrijven

effect per huishouden 0,34€                                op basis van 90.235 betalende huishoudens

13,5% compensatiefonds 0,05€                                

effect op gemiddelde afvalstoffenheffing per huishouden 0,39€                                

Prognose/verwachte kosten

stuksprijs stuks/aantal te verwachten kosten

indienen zienswijze

brief met zienswijze 0,41€        10.000 2.000€                              enveloppe met antwoordnummer

e-mail met zienswijze incl. verdisconteerd in overige kosten project 'Zuiver Afval'

telefonische zienswijze incl. verdisconteerd in overige kosten project 'Zuiver Afval'

standaardformulier voor KCC  en gemeentekantoor 0,05 98.000 4.900€                              productie

verzendkosten 0,30€        10.000 3.000€                              bezorgen bij de huishoudens

verzamelen 10.000 betreft reacties van inwoners

registreren verzamelen beheren

inhoudelijke beoordeling per zienswijze 75€           500 37.500€                            herplaatsing en nieuwe plaatsingen(locaties)

inspraakverslag van alle zienswijze

afvallers (niet inhoudelijk)

Beroep bij Raad van State intern voorbereiden

15 zaken jurist 7.500€      15 112.500€                          inschatting

Totale kosten 159.900€                          

Effect op de kapitaallasten 35.978€                            op basis van 5 jaar afschrijven

effect per huishouden 0,40€                                op basis van 90.235 betalende huishoudens

13,5% compensatiefonds 0,05€                                

effect op gemiddelde afvalstoffenheffing per huishouden 0,45€                                



Communicatieplan (concept) 

 
COMMUNICATIEDOELEN 
 
FASE 1: VOORBEREIDING 
heden t/m 31 december 2018 
 
De communicatie tijdens de voorbereidingen is vooral gericht op het creëren van draagvlak bij de interne 
doelgroepen en op het overdragen van kennis aan inwoners: “Wat verandert er precies voor mij en wanneer 
gebeurt dat?”. In deze fase zijn de communicatiedoelen: 

 
Medewerkers en bestuurders van Avri(-gemeenten) 
- Weten waarom ‘ZuiverAfval’ wordt geïntroduceerd 
- Vinden het belangrijk dat ‘ZuiverAfval’ wordt geïntroduceerd 
- Dragen het belang en de achtergronden over op anderen 
- Denken actief met elkaar mee over een succesvolle invoering van ‘ZuiverAfval’ 
 
Inwoners 
- Weten waarom het belangrijk is dat ze minder restafval produceren 
- Weten waarom ‘ZuiverAfval’ wordt geïntroduceerd 
- Weten dat ze restafval naar een ondergrondse container moeten brengen (kom) 
- Weten dat ze hun container voor restafval kunnen houden (buitengebied) 
- Weten waar ze de dichtstbijzijnde ondergrondse containers kunnen vinden 
- Weten dat ze containers voor plastic verpakkingen en drankkartons krijgen (laagbouw) 
- Weten wanneer deze worden uitgezet (laagbouw) 
- Weten dat de zakken voor plastic verpakkingen en drankkartons in de stadscentra van 
Culemborg, Tiel en Zaltbommel worden vervangen door ondergrondse containers 
- Weten dat zij voor hoogbouw in Culemborg, Tiel en Zaltbommel en in de stadscentra van 
Tiel en Zaltbommel kunnen vragen om bovengrondse cocons voor voedselafval 

 
FASE 2: INVOERING 
1 januari 2019 t/m 31 december 2019 
 
Tijdens de invoering van het nieuwe systeem is de communicatie vooral gericht op het verbreden van het 
draagvlak voor het nieuwe beleid en op het verbeteren van het scheidingsgedrag. 
 
De communicatiedoelen in deze fase zijn: 
 
Medewerkers en bestuurders van Avri(-gemeenten) 
- Weten wat er gaat veranderen en waar ze hierover meer 
informatie kunnen vinden 
- Staan positief tegenover het nut en de noodzaak van 
‘ZuiverAfval’ 
- Staan positief tegenover de inzet van Avri om ‘ZuiverAfval’ tot 
een succes te maken 
- Kunnen de voordelen en de nadelen van het nieuwe systeem aan anderen uitleggen 
- Denken mee over oplossingen voor eventuele praktische problemen 
- Geven anderen tips & tricks om het nog beter te doen 
 
Inwoners 
- Weten wat er gaat veranderen en waar ze hierover meer informatie kunnen vinden 
- Weten waarom de veranderingen worden doorgevoerd (waarom nog beter afval scheiden nodig is) 
- Weten wanneer de inzameldagen zijn en waar de ondergrondse containers staan 
- Kennen de scheidingsregels 
- Weten wel materiaal in welke container moet 
- Weten hoe zij de afvalinzameling in huis makkelijk kunnen organiseren 
- Zijn zich bewust van de negatieve impact van de lineaire economie 
- Zijn zich er van bewust dat zij waardevolle grondstoffen in huis hebben 
- Zien het belang in van afvalscheiding, zuivere grondstoffen en het nieuwe systeem 
- Zijn dagelijks in hun huishouden bewust bezig om het afval te scheiden 
 



COMMUNICATIEMIDDELEN 
We zetten verschillende middelen in om de communicatiedoelen te bereiken. Voor de interne en externe 
doelgroepen zijn dit (meestal) andere middelen. We communiceren het meest schriftelijk en zoveel mogelijk 
digitaal. De digitale informatievoorziening gaat vooral via een speciale website over de campagne ‘ZuiverAfval‘. 
Alle berichtgeving op de sociale media verwijst naar de informatie die hier op staat. 
 
Reguliere communicatiemiddelen 
Om ‘Zuiver Afval’ onder de aandacht te brengen, hebben we de volgende reguliere communicatiemiddelen tot onze 
beschikking: 
- Lokale radio en televisie 
- Digitale media Avri en gemeenten 
o Monitoring van alle media om inzicht te krijgen in mate/toon van de berichtgeving 
o Websites Avri en gemeenten met veelgestelde vragen en containerlocaties 
o Afvalkalender en afvalapp 
o Digitale nieuwsbrief voor raadsleden 
- Sociale media Avri en gemeenten 
o Twitter @avrischoon 
o FaceBook 
o YouTube 
o Instagram 
o Snapchat 
o Advertenties 
- ‘Hard copy’ communicatiemiddelen Avri 
o Gemeentepagina's 
o Afval&Zo 
o Projectnieuws om bewoners te informeren over projecten aan wegen, riolering, groenvoorziening of 
straatverlichting 
in hun woonomgeving 
o Stickers of borden op vuilniswagens 
- Gedrukte media 
o Persbericht 
o Persgesprek 
o Persinterview 
o Advertenties 
o Posters voor abri’s of borden/reclameborden langs toegangswegen 
- Excursies naar de overslag- en verwerkingslocaties 
- Mailing met de belastingaanslagen van Belastingsamenwerking Rivierenland 
 
Nieuwe communicatiemiddelen 
Daarnaast ontwikkelen we een aantal nieuwe communicatiemiddelen voor de campagne van 
‘ZuiverAfval’. 
 
Campagnewebsite 
Deze site bevat onder meer: nieuws, achtergronden, veelgestelde vragen, restafvalteller, polls, tips 
over afvalscheiding, downloads, instructies voor het gebruik van de containers en de mogelijkheid tot 
het stellen van vragen. De site bevat veel afbeeldingen, filmpjes (via het eigen YouTube kanaal) en 
infographics. Voor het maken van filmpjes en vlogs wordt onder meer samengewerkt met studenten. 
 
Herkenbare huisstijl en logo voor de campagne 
Voor de campagne ontwikkelen we een huisstijl en een eigen logo. Dit is van groot belang voor de 
herkenbaarheid en uitstraling. De huisstijl en het logo kunnen prima aansluiten op de kleuren en het 
karakter (de sympathieke vuilnisman) van de campagne ’Goed scheiden loont’. 
 
Digitale nieuwsbrief 
Deze komt met een frequentie van elke maand of elke twee maanden uit. Hiervoor wordt gestart met 
de mailadressen van deelnemers aan het project 100-100-100. 
 
Stickers op inzamelmiddelen 
Bij goed gebruik is een containersticker een waardevol communicatiemiddel. Het ondersteunt de campagne en kan 
mensen aanzetten tot een verandering in gedrag. Onder meer bij het verminderen van bijplaatsing bij 
ondergrondse containers en het stimuleren van afvalscheiding. 
 



Bewonersbijeenkomsten 
In de maanden rondom de introductie van ‘ZuiverAfval’ wordt in elke gemeente een aantal inloopavonden voor 
bewoners georganiseerd in gemeentehuizen en wijkgebouwen. Hierbij zijn één of meerdere bestuurders en 
afvalspecialisten van Avri en de gemeente aanwezig. 
 
Mobiele pop-up store 
In een pop-up store kunnen inwoners ervaren wat afvalscheiding inhoudt en krijgen zij informatie en inspiratie over 
het nieuwe inzamelsysteem. Mensen zien en ervaren op een leuke manier hoe belangrijk en waardevol het 
scheiden van afval is.In een mobiele pop-up store krijgen de inwoners van de Avri-gemeenten informatie over het 
nieuwe inzamelsysteem en worden zij geïnspireerd om hun afval zo goed mogelijk te scheiden. Hier zien en 
ervaren mensen op een leuke manier hoe belangrijk en waardevol het scheiden van afval is.  
 
Afvalcoaches 
We zetten afvalcoaches in. Zij zijn de vraagbaak voor inwoners over het nieuwe inzamelsysteem. Hij/zij maakt 
mensen wegwijs in het nieuwe systeem, geeft advies op maat, helpt om praktische problemen op te lossen (zoals 
inwoners helpen die fysiek niet in staat zijn om hun restafval zelf weg te brengen) en legt het ‘waarom’ uit van het 
nieuwe systeem. De afvalcoaches gaan proactief in gesprek met de bewoners, helpen bij het scheiden, leggen 
huisbezoeken af en reageren op eventuele klachten.  
 
Communityvorming via internet 

Het vormen van een community is een effectieve manier om gedrag positief te beïnvloeden. Het project 100-100-
100 is gestoeld op dit idee. Overwogen kan worden om projectmatig een account op Facebook en/of Instagram 
en/of Snapchat op te zetten, waar onderling tips en ervaringen worden gedeeld. 
 
Promotieteam 
Overwogen kan worden om een promotieteam in te zetten vlak vóór de introductie van ‘ZuiverAfval’. Dit team kan 
echt een verschil maken in de motivatie van bewoners, vooral in wijken waar meer weerstand tegen de 
veranderingen wordt verwacht.Het promotieteam benadert alle wijkbewoners proactief door langs de deuren te 
gaan en met hen in gesprek te gaan over afvalscheiding en het nieuwe systeem. Er kan op hetzelfde moment 
centraal in de wijk een ‘koffiekar’ worden geplaatst, waar inwoners dieper in gesprek kunnen gaan met de 
afvalspecialisten. Door de persoonlijke interactie begrijpen mensen de boodschap beter en het enthousiasme en 
de positiviteit van een professioneel promotieteam kan aanstekelijk werken. Het promotieteam kan ook worden 
ingezet op weekmarkten en evenementen. 



 

Aan : Dagelijks  Bestuur 

Vergadering : 14-3-2018 (per mail) 

Agendapunt : ter besluitvorming 

Van : Directeur Avri 

Onderwerp : Zwerfafval en statiegeld 

 

 
Voorstel 
1. Avri treed toe tot de statiegeldalliantie. 
 

 
Inleiding 
In Rivierenland ligt regelmatig zwerfafval. Dit is schadelijk voor de natuur, want in de praktijk kan niet 
al het zwerfafval worden opgeruimd, waardoor een deel verdwijnt in bossen, sloten en rivieren. 
Jaarlijks liggen er ongeveer l00 miljoen blikjes en 50 miljoen flesjes in het zwerfafval in Nederland en 
verdwijnt er bijvoorbeeld naar schatting tussen de 11 en 140 ton aan plastic flesjes naar zee.  
Zwerfafval is ook een doorn in het oog van inwoners. Het staat nummer 1 op de lijst van ergernissen 
en bijna 30% van alle klachten die gemeenten binnenkregen in 2015 ging over afval of zwerfafval.  
 
Statiegeld kan er volgens een studie van CE-Delft voor zorgen dat er 70% tot 90% minder plastic 
flesjes en blikjes op straat belanden. Hierdoor blijft er aanmerkelijk minder zwerfafval achter in de 
natuur en op straat. Minder zwerfafval betekent dat gemeenten landelijk gezien 40 tot 80 miljoen euro 
besparen omdat ze veel minder kosten hoeven te maken voor het schoonhouden van de openbare 
ruimte (volgens dezelfde studie van CE-Delft). Volgens onderzoek van zowel de consumentenbond 
als Radar blijkt dat ongeveer 75% van inwoners graag wil dat er statiegeld komt op plastic flesjes en 
blikjes. 
 
Door statiegeld in te voeren op plastic flesjes en blikjes wordt de hoeveelheid monostromen 
bevorderd. Hierdoor is geen intensieve sortering noodzakelijk en kunnen de grondstoffen van 
gelijkwaardige aard en samenstelling direct worden gebruikt voor de productie van nieuwe producten.  
Het gebruik van monostromen zijn cruciaal.  
 
Er is een statiegeldalliantie (www.statiegeldalliantie.org) opgericht die als doel heeft de 
maatschappelijke krachten te bundelen ten behoeve van de verruiming van het huidige 
statiegeldsysteem. Diverse organisaties, waaronder veel gemeenten in Rivierenland, sluiten zich 
hierbij aan om het maatschappelijk draagvlak voor uitbreiding van het statiegeldsysteem zichtbaar te 
maken.  
 
Beoogd effect 
Een schonere leefomgeving.  
 
Argumenten 
1.1 Er ligt regelmatig zwerfafval in de buitenruimte, waarbij een fors deel bestaat uit plastic flesjes en 
blikjes. 
 
1.2 Inwoners van mening zijn dat zwerfafval afbreuk doet aan de beleving van de buitenruimte. 
 
1.3 Gemeenten maken veel kosten voor het opruimen van zwerfafval. 
 
1.4 Door het apart inzamelen van plastic flesjes en blikjes worden monostromen verzameld 
 
1.5 Zwerfafval is schadelijk voor de natuur. 
 
1.6 Statiegeld is het enige systeem dat zich ondertussen heeft bewezen als een effectief middel ter 
voorkoming van zwerfafval. 
 
1.7 Vrijwel alle gemeenten in Rivierenland willen zich aansluiten bij de Statiegeldalliantie.  
Van acht van de tien gemeenten is het zeker dat zij zich reeds hebben aangemeld bij de 
Statiegeldalliantie. Als uitvoeringsorganisatie op het gebied van afvalinzameling en beheer openbare 



ruimte voor deze gemeenten, mag van Avri worden verwacht dat ze het statement van de gemeenten 
ondersteunen. 
 
Kanttekeningen 
1.1 Alleen het Rijk kan besluiten over de invoering van statiegeld  
De Tweede Kamer kan het bedrijfsleven dwingen tot de invoering en uitbreiding van een 
statiegeldsysteem op plastic flesjes en blikjes. Hoe groter het maatschappelijk draagvlak, dat 
ondermeer zichtbaar wordt via de Statiegeldalliantie, hoe groter de kans dat de politieke partijen in de 
Tweede Kamer hiertoe bereid zijn. 
 
1.2 De zwerfafvalvergoeding aan gemeenten kan verminderen als gevolg van de invoering van 
statiegeld  
Op basis van de Raamkomst Verpakkingen 2013-2022, is jaarlijks 20 miljoen euro ter beschikking 
voor extra inzet op de preventie en aanpak van zwerfafval. Dit geld ('zwerfafvalvergoeding'), wordt 
door producenten van verpakkingen via het Afvalfonds Verpakkingen aan gemeenten beschikbaar 
gesteld gedurende de periode 2013-2022. Mogelijkerwijs zal de invoering van statiegeld er toe leiden 
dat dit bedrag na 2022 verlaagd wordt, omdat ook de hoeveelheid zwerfafval lager wordt. De 
potentiële besparing die gemeenten kunnen boeken op zwerfafval ligt echter hoger en bedraagt 40 tot 
80 miljoen, waardoor gemeenten zelfs bij volledige afschaffing nog steeds een financieel voordeel 
hebben bij de uitbreiding van het statiegeldsysteem. Daarnaast zijn kosten niet het enige 
afwegingscriterium, maar telt ook inwonerstevredenheid en het voorkomen van de schadelijke 
effecten van zwerfafval op de natuur. 
 
1.3 Statiegeld lost slechts een deel van het zwerfafvalprobleem op. 
Naast flesjes en blikjes bestaat zwerfafval ook uit peuken, plastic zakjes, chipszakken, frietbakjes e.d. 
Het gegeven is dat je met een bepaalde maatregel een probleem niet in zijn geheel oplost, echter is 
dit geen geldige argumentatie om een deel van het probleem te laten bestaan.  
 
Communicatie 
De afdeling communicatie draagt zorg voor de aanmelding van GR Avri bij de Statiegeldalliantie en 
verzorgt ook de publiciteit naar de pers en raadsleden.  
 
Financiën 
n.v.t. 
 
Uitvoering 
n.v.t. 
 
Bijlagen 
n.v.t. 
 


	AB 180419 - 2 agenda v2
	AB 180419 - 5a1 AB concept besluitenlijst 171221 red v3
	AB 180419 - 5a2 - Bijlage besluitenlijst presentatie AB zonnepark 171221
	AB 180419 - 5b AB Avri OPENBAAR akties 171221 RED v1
	AB 180419 - 7a DB voorstel wijziging besluit ASV 2018
	AB 180419 - 7b concept HERZIEN wijzigingsbesluit Afvalstoffenverordening Avri 2018 v3.0
	AB 180419 - 7c Richtlijnen voor het plaatsen van ondergrondse containers definitief(bijlage)
	AB 180419 - 7d AVRI stappenplan def
	AB 180419 - 7e Kosten besluitvorming v5
	AB 180419 - 7f Communicatieplan bijlage ABvoorstel wijzigen afvalstoffenverordening
	AB 180419 - 9 DB voorstel zwerfafval en statiegeld def

