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#
1

Subject
Opening

Besluit / Conclusie
De voorzitter opent de vergadering om 09.00 uur en verwelkomt alle aanwezigen.
Afmeldingen van: dhr. Hoften (vakantie) en dhr. Groen (ziekte). Het AB gaat akkoord dat de heer Bergsma de heer Groen vervangt.

2

Vaststellen agenda

De agenda wordt vastgesteld.
De voorzitter geeft aan dat na de vergadering het AB een informeel overleg zal
hebben over de vergaderstukken voor december. Daarna heeft het AB een interview met Twijnstra en Gudde inzake evaluatie nieuw afvalbeleid.

3.

Mededelingen

De schriftelijke mededelingen zijn vooraf aan de vergadering uitgedeeld en worden als bijlage bij het verslag gevoegd (bijlage 1). De heer Brouwer geeft een
korte toelichting op de onderwerpen.
Naar aanleiding van:
❖ Blik bij ….
De voorzitter geeft aan dat het DB de voorkeur heeft uitgesproken om blik ook bij
plastic in te zamelen en vraagt hoe het AB hierover denkt. Ondanks de eerdere
beslissing is dit een duurzame oplossing voor het probleem.
Reacties AB:
• Goede aanvulling voor de inwoners, zeker gezien de weerstand, overvolle containers en bijplaatsingen.
• Brengt dit extra kosten met zich mee? De heer Brouwer: nee, door blik
via de huidige manier van plastic inzamelen te regelen verwachten we
geen extra kosten. De heer Posthouwer benadrukt ook dat de werkelijke
kosten nu hoger zijn, omdat de glascontainers niet vol zijn, maar wel
vaker geleegd moeten worden.
De heer De Vree adviseert om in de communicatie op te nemen dat het
inzamelen van blik bij plastic kostenneutraal geregeld kan worden.
Maak duidelijk dat het om een verbetering gaat, extra service voor de
inwoners.
• Waarom per 1 november en niet meteen? De heer Brouwer: we maken
met onze verwerkers afspraken op maandniveau. Onze plasticverwerker verwacht in de maand oktober nog een schone afvalstroom.
• Op dit moment zijn we bezig om het nieuwe beleid te evalueren. De
heer Keller geeft aan dat dit ook meegenomen kan worden in de evaluatie. Er is een beslissing genomen en daar gaan we nu van afwijken.
Hadden we dit kunnen voorkomen?
• Eén van de redenen om blik bij glas te doen was omdat de zakken voor
het plastic konden scheuren. Komen er nieuwe zakken? De heer Brou-
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wer: de zakken zijn inmiddels veranderd en steviger gemaakt.
❖ Rapportage communicatie
De voorzitter geeft aan dat de advertentie vanuit het AB aangepast wordt. Het
DB heeft gekozen om met deze advertentie sorry te zeggen tegen de inwoners.
Daarnaast zal op een andere manier aandacht geschonken worden om de medewerkers te laten weten dat het bestuur trots op hen is. De voorzitter vraagt de
AB leden om vooral via social media aandacht hieraan te schenken.
4.
4a

Ingekomen stukken

Geen ingekomen stukken.

5a

Besluitenlijst AB 12 september 2019

Door omstandigheden ontbreekt het verslag en komt op de agenda van de volgende vergadering.
Zijn er vragen naar aanleiding van de vergadering van 12 september 2019?
De heer Bergsma vraagt hoe het zit met de besluitvorming rondom maatwerk incontinentiemateriaal. Heeft het AB een besluit genomen ondanks dat er geen
voorstel voorlag?
De voorzitter geeft aan dat het AB zich uitgesproken heeft over het feit dat zolang incontinentiemateriaal geen circulaire stroom is de extra kosten vanwege
minder restafval niet wordt meegenomen in de kostenberekening per gemeente.
De heer Bergsma geeft aan dat in Tiel is besloten om een compensatiemaatregel te doen. De bewoners gaan meer afvalstoffenheffing betalen. De voorzitter
geeft aan dat inzamelen van incontinentiemateriaal een pluspakket wordt zolang
het niet circulair verwerkt kan worden. Iedere gemeente kan zelf aangeven of ze
dit willen. De heer De Vree merkt op dat West Maas en Waal erg blij is met deze
optie.

5b

Actielijst

Door omstandigheden ontbreekt de actielijst. Komt op de agenda van de volgende vergadering.

6.

Terugkoppeling uit Platformbijeenkomst 9 september 2019

De heer De Vree merkt op dat hij vanuit zijn raad positieve geluiden te horen
heeft gekregen vooral over de manier waarop het maatwerk opgepakt wordt.

7.

AB voorstel Bestuursrapportage 2019

De heer Gaasbeek geeft een korte toelichting in de vorm van een presentatie.
De AB leden bedanken de heer Gaasbeek voor de heldere uitleg en de wijze
waarop hij dat doet. Het AB kan instemmen met de bestuursrapportage, maar
met de kanttekening dat zij zich zorgen maken over het weerstandsvermogen.
Vooral de grilligheid van de lagere opbrengsten en stijgende kosten. De heer
Keller adviseert om het beleid af te stemmen op de lange termijn, hoe lastig ook
te doen. Het is belangrijk dat hier met een strategisch blik naar gekeken gaat
worden. Hoe kunnen we invloed uitoefenen op de grondstoffenmarkt.
Vragen en of opmerkingen naar aanleiding van:
• Heeft het uitstel van de stortplaats overdragen aan Provincie financiële
gevolgen?
Gaasbeek: nee.
• Is 60 kilo voor het tweede deel van het jaar realistisch? Wat gebeurt er
als het restafval hoger of lager uitpakt?
Gaasbeek: we moeten nog wachten op de echte getallen. Als het scheidingsgedrag beter gaat dan verwacht (onder de 60 kilo) is dat beleidsmatig zeer goed, maar financieel nadelig voor de Avri-begroting. Gaat
het slechter (boven 60 kilo) dan is het financieel gunstiger voor Avri. Het
hangt ook af van de tariefstelling.
• De heer De Vree zou graag in beeld willen hebben hoe de afvalstromen
zich ontwikkelt hebben (zoals papier). Hij zou graag een koppeling zien
met de inkomstenkant van onze begroting. De voorzitter geeft aan dat
dit ter sprake zal komen bij het overleg na deze vergadering.
• Neder-Betuwe stemt in met de bestuursrapportage, maar maakt zich
zorgen om het weerstandsvermogen. Daarnaast zijn zij geen voorstander om de afvalstoffenheffing voor dit doel omhoog te gooien.
• Wat is de peildatum van deze rapportage?
Gaasbeek: 1 juni 2019.
De heer Van Bezooijen wil pleiten dat we de grondstoffenmarkt blijven
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•
•

monitoren. Hij geeft het DB mee om de ontwikkelingen van de afvalstromen te blijven volgen en het AB frequenter bijpraten hierover. Daarnaast geeft hij aan de verhoging van het weerstandsvermogen niet via
de afvalstoffenheffing te willen doen, maar met een incidentele bijdrage
van de gemeenten.
Maasdriel zou graag zien dat één keer per jaar de uitkomsten van de
afvalstromen gedeeld worden met de gemeenten.
Zijn de inkomsten van het Zonnepark ook opgenomen in de meerjarenbegroting? Kan het weerstandsvermogen hiermee verhoogd worden?
De inkomsten zijn niet opgenomen in de meerjarenbegroting. Uitkeringen zullen altijd incidenteel zijn, maar we zouden wel een beleidsstandpunt in kunnen nemen dat als er dividenduitkering is, dat deze opgenomen wordt voor het weerstandsvermogen.

Besluit: het AB stelt de Bestuursrapportage 2019 vast en stemt in met:
1.
de hierin opgenomen begrotingswijzigingen voor 2019.
2.
de hierin opgenomen (bijstelling van) investeringskredieten voor 2019.
3.
de ontvangen dividenduitkering van Avri Realisatie B.V. te bestemmen
ten gunste van het Basispakket (Voorziening Basispakket).
8.

Stand van zaken nieuw inzamelbeleid

De heer Brouwer geen een korte toelichting over Route 66.
Locaties:
Van ongeveer 750 containers zijn er nog 3 waar we nog iets mee moeten. Over
de semi en bovengrondse containers gaan we in gesprek met de gemeenten om
een oplossing te zoeken. Daarnaast hebben we inmiddels al een autonome
groei van 30 locaties.
Hoe verlopen die gesprekken? In goede sfeer, gemeenten zien de noodzaak en
weten dat zij de locaties bepalen.
Hoe krijgen we de autonome locaties beter in kaart en sneller in het proces zodat ze al vastgelegd kunnen worden bij het bestemmingsplan?
Dat wil de heer Brouwer met het Vakberaad gaan bespreken. Hoe kunnen we
regelen dat de locaties al bekend zijn voordat de inwoners de woning gaan betrekken en wat betekent dit voor de formele besluitvorming.
De heer Van Bezooijen pleit voor een snelle oplossing hiervoor. De heer Brouwer geeft aan dat hij met het Vakberaad een voorstel wil maken wat later terugkomt in het bestuur.
Bezwaarschriften:
In totaal hebben we 519 bezwaren, hiervan zijn er 496 afgehandeld en hebben
we er nog 23 te gaan. Van de 496 zijn 483 ongegrond en 13 gegrond verklaard.
Kunnen inwoners nog bezwaar maken tegen de semicontainers?
De bezwaren gaan over de definitieve locaties.
Van de 23 nog te gaan, is daarvan te bepalen hoeveel gegrond of ongegrond?
Dat is moeilijk te zeggen, maar procentueel gezien zullen weinig gegrond verklaard worden.
Kunnen we deze gegevens op de mail krijgen? De heer Brouwer zal deze gegeven naar de AB-leden mailen. Actie WB

9.

Terugkoppeling IBOR

Afgelopen perioden zijn bestuurlijke gesprekken gevoerd met de IBOR gemeenten Buren, Neder-Betuwe en Tiel. Deze gesprekken gingen o.a. over actualisatie
van de DVO. Een ander belangrijk onderwerp waar over gesproken is is de kostenoverstijging door de aanbesteding groenonderhoud.
Daarnaast heeft een gesprek met Tiel plaats gevonden over handhaving. Onderwerp was actualisatie van de lopende begroting. Ook de kwestie handboeien
is specifiek aan de orde gekomen.
Op 12 december vindt het eerste portefeuillehoudersoverleg IBOR plaats, voorafgaand vindt op 11 november het eerste Vakberaad IBOR plaats.
De heer Van Someren hoopt als portefeuillehouder IBOR van Avri op betere afspraken op langere termijn.
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De heer Brouwer geeft aan dat Avri Sonja Jansen als nieuwe manager IBOR ad
interim heeft aangenomen. Zij heeft ervaring op IBOR gebied opgedaan bij de
gemeente Tilburg.
10.
10.1

Rondvraag
Vakberaad

De heer Posthouwer vraagt namens Maasdriel en Zaltbommel op het Vakberaad
opgenomen kan worden in de planning van de P&C cyclus.
Vanuit West Betuwe en West Maas en Waal kwam hetzelfde verzoek. De heer
Van Bezooijen benadrukt dat het Vakberaad erg belangrijk is voor de wethouders. Zo worden zij gevoed met informatie.
De heer Brouwer geeft aan dat het Vakberaad is opgenomen in de planning van
de P&C cyclus, maar de heer Brouwer zal nagaan bij het Vakberaad welke aanpassingen zij wensen. Actie WB

10.2

Aandelen ARN

Regio Rivierenland heeft aandelen ARN en zij gaan deze verkopen.
De heer Van Someren wil het signaal afgeven dat deze kwestie discussie heeft
opgeleverd in het college. Zij gaan de Regio meegeven dat het goed opgelost
wordt en dat niet één GR hogere opbrengsten eist dan strikt noodzakelijk.

10.3

Dhr. Keller

De voorzitter bedankt de heer Keller, die vandaag waarschijnlijk voor het laatst
aanwezig was als AB lid, voor zijn kritische houding en dat hij Avri altijd verdedigd heeft.
De heer Keller geeft aan dat hij zich ondanks de weerstand vanuit Buren 1,5 jaar
heeft ingezet voor de ondergrondse containers. We mogen trots zijn op elkaar,
wat nu voorligt bied hoop voor de toekomst. De evaluatie is een goede richting.
Ook is hij en de gemeente Buren positief naar de uitvoerende organisatie waar
heel hard gewerkt wordt. Dat heeft hij zelf mogen ervaren.

11.
✓

Sluiting

De voorzitter bedankt de aanwezigen. De vergadering wordt om 10.23 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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Bijlage 1

Mededelingen
Algemeen Bestuur
17 oktober 2019

❖ Stand van zaken accountscontrole 2018
De accountantscontrole 2018 bevindt zich momenteel in de afrondende fase. De bevindingen van de accountant zijn inhoudelijk afgerond en waar nodig verwerkt. Dit heeft niet geleid tot wijziging van de behaalde financiele resultaten maar
enkel van technische wijzigingen in de jaarstukken. We verwachten deze week het accountantsoordeel te ontvangen
het concept verslag van bevindingen. Er is een planning voorgelegd aan de accountant waarin het volledige proces
wordt afgerond in het Dagelijks Bestuur van 6 november. Afhankelijk van het accountantsoordeel (op getrouwheid en
rechtmatigheid) komen de jaarstukken nog terug ter vaststelling in het Algemeen Bestuur. In dat geval streven we naar
behandeling in het Algemeen Bestuur van december 2019. De toezichthouder is op de hoogte van de actuele stand van
zaken.
❖ Aanpassing Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Avri 2019
We hebben het uitvoeringsbesluit geactualiseerd om ervoor te zorgen dat de afvalregelgeving in lijn blijft met de praktijk.
Het Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening Avri 2019 is op een tweetal uitvoeringsaspecten niet meer actueel:
• Maatwerk is de oplossing voor inwoners die wegens fysieke omstandigheden niet kunnen deelnemen aan het
nieuwe afvalbeleid waarbij het restafval naar een ondergrondse container weggebracht moet worden (buitengebied en kleine kernen uitgezonderd). Deze groep inwoners krijgen een container aan huis voor restafval.
Zonder maatwerk is de ondergrondse containers voor inwoners van de kernen in Rivierenland de inzamelvoorziening voor het aanbieden van restafval. Het extra beschikbaar gestelde inzamelmiddel is persoonsgebonden
(i.t.t. overige inzamelmiddelen die woning gebonden zijn) aan degene die in aanmerking komt voor maatwerk.
Dit is een pilot en wordt in samenspraak met het vakberaad begin 2020 geëvalueerd en waarbij wordt bezien of
er doelmatigere oplossingen zijn ter vervanging van de maatwerkcontainer.
• Het proces van inzameling van grof huishoudelijk afval was niet conform de inzamelpraktijk geformuleerd:
er stond dat het aanbieden van het afval gekoppeld was aan het moment van voorrijden van het inzamelvoertuig. Dat is niet het geval: het aanbieden van het afval moet op de afgesproken inzameldag voor 7.30 uur.
❖ Blik bij ….
Inleiding
Met ingang van het nieuwe afvalbeleid startte ook een aparte inzameling van metalen verpakkingen (blik). Uit de alternatieven die bij dat besluit zijn afgewogen had blik bij glas de voorkeur van het AB.
Blik toevoegen aan PD zou leiden tot aanzienlijk verlies aan inkomsten vanwege vervuiling van kunststof verpakking
door blik.
Vanaf de start in juli bleek de gescheiden inzameling van blik duidelijk te voldoen aan de behoefte van de inwoners. Er
wordt 100 % meer blik aangeboden dan was berekend. Ook worden meer vormen van blik (anders dan rond en plat)
aangeboden dan voorzien. Het succes heeft ook een keerzijde.
Urgente problemen
Het hoge aanbod veroorzaakt overvolle blik compartimenten, waardoor de glasbakken vaker geleegd moeten worden
terwijl de glascompartimenten zelf verre van vol zijn. Daarnaast blokkeren bepaalde vormen van blik de inworpopeningen wat leidt tot bijplaatsingen. Het vraagt om extra inzet om de verstopping van openingen te verhelpen en de bijplaatsingen weg te halen. Het aanbod aan blik is hoog en voortzetting van de huidige manier van inzamelen leidt er toe dat
er geen oplossing komt voor de urgente problemen bij de inzameling.
Alternatieven
Het DB heeft Avri gevraagd met spoed alternatieven te bedenken. De vier alternatieven en de overwegingen zijn:
1. Het bijplaatsen van extra glasbakken lost het probleem van de blokkades en de inefficiënte inzameling van glas niet
op.
2. Het plaatsen van inzamelcontainers voor alleen blik op de plaatsen met het hoogste blikaanbod (met name bij winkelcentra), brengt extra (ontwikkel- en/of aanschaf)kosten met zich mee en is een verlaging van de service richting
inwoners, omdat de blikcontainers voor veel inwoners verder van de woning staan dan de glasbak.
3. Een blikcontainer bij elke glasbak brengt hoge kosten met zich mee (aanschaf, plaatsen en inzamelen).
4. Een oplossing die direct voorhanden is en kostenefficiënt kan worden uitgevoerd, is om inwoners toe te staan het
blik aan te bieden bij de plastic verpakkingen en drinkpakken (minicontainer, PD-zak voor de hoogbouw en verzamelcontainer voor de binnensteden). Die leidt tot een hoge(re) service voor de meeste inwoners omdat zij gebruik
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kunnen maken van de PD-container aan huis of het wekelijks kunnen aanbieden in zakken.
Het alternatief van blik bij PD is nu ook interessant vanwege de nieuwe afspraken die de VNG op het punt staat te
maken met het Afvalfonds. Er komt naar alle waarschijnlijkheid een all-in vergoeding voor de inzameling van PMD
(en niet zoals eerst op basis van alleen gesorteerde stromen). Dat maakt blik bij PD financieel interessant om het
gecombineerd in te zamelen. Mochten onverhoopt de afspraken over deze vergoeding niet doorgaan (besluit 29
november 2019 door leden VNG) dan is PMD nog steeds interessant vanwege de blijvend hoge kosten die andere
alternatieven met zich meebrengen.
DB besluit
Het DB heeft woensdag 9 oktober een informatienotitie van de uitvoeringsorganisatie met de alternatieven voor de inzameling van blik ontvangen en vorige week de voorkeur uitgesproken voor het inzamelen van blik bij het PD en dit per
1 november te willen invoeren. Vanwege de urgentie heeft het DB ervoor gekozen om het AB direct van dit besluit op de
hoogte te brengen middels een bericht. Om zodoende een snelle oplossing voor een urgent probleem voor de inwoners
te bieden. Daarnaast zullen inwoners nog 3 maanden (tot 1 april) extra de mogelijkheid krijgen om hun kleine mini container gratis om te wisselen voor een grote.
❖ Rapportage communicatie 1 september – 30 september 2019
In bijlage 1 vindt u een informatienotitie over de stand van zaken rondom communicatie.

17.10.2019 Avri (Openbare vergadering) - CONCEPTVERSLAG

6

