
   10.12.2019 
versie: 1 

 

Algemeen Bestuur Avri 
 

Agenda 13 februari 2020 
 

 
 

Donderdag 13 februari 2020 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. Besluitenlijst en Actielijst  

 5.1 Vaststellen besluitenlijst AB 19 december 2019 Bijlage 5.1 

 5.2 Cumulatieve actielijst en agendaplanning Bijlage 5.2 

6. Terugkoppeling uit Platformbijeenkomst 8 januari 2020 - 

7. Ter besluitvorming  

 7.1 AB voorstel Kadernota 2021 Bijlage 7.1 a en b 

 7.2 AB voorstel Wijziging Tarieventabel 2019 Bijlage 7.2 a t/m c 

8. Ter bespreking  

 8.1 Stand van zaken nieuw inzamelbeleid - 

 8.2 Terugkoppeling IBOR - 

 8.3 Evaluatie Onderzoek Avri - 

9. Ter informatie  

10. Rondvraag  

11. Sluiting  

 
Om 10.30 uur volgt in een besloten setting een presentatie van het 
Vakberaad. 
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Algemeen Bestuur Avri 
 
OPENBARE VERGADERING -  
CONCEPT verslag 19 december 2019 
 
(Vergaderzaal  Avri te Geldermalsen) 
 
 

   
Aanwezige AB-leden   
gemeente Buren Mevrouw S.T. Klein-de Jong Lid AB 
gemeente Culemborg De heer J.A.W.A. Reus Voorzitter DB en AB  
gemeente Maasdriel De heer E.H.C. Hoften Lid AB 
gemeente Neder-Betuwe De heer S.H.R. van Someren Lid DB en AB 
gemeente Tiel De heer F. Groen Lid AB 
gemeente West Betuwe De heer G. van Bezooijen Lid AB 
gemeente West Maas en Waal De heer A.H.M. de Vree Lid AB 
gemeente Zaltbommel De heer W. Posthouwer Lid DB en AB 
   
Woordvoerders namens Avri De heer J. Gaasbeek Manager Financiën Avri, lid MT 
 De heer C. Brouwer Manager Afvalbeheer, lid MT 
   
Afwezig m.k. De heer W. Brouwer Directeur Avri, Secretaris Bestuur, lid MT 
   
 
 

# Subject Besluit / Conclusie 

1 Opening  De voorzitter opent de vergadering om 09.02 uur en verwelkomt alle aanwezigen 
en in het bijzonder mevrouw Klein-de Jong die namens gemeente Buren aanwe-
zig is. De heer Brouwer is vandaag niet aanwezig. 
 

2 Vaststellen agenda De voorzitter geeft aan dat hij er naar streeft om iets eerder te stoppen, zodat in 
een besloten setting even gesproken kan worden over de werving nieuwe direc-
teur Avri.  
 
De agenda wordt conform vastgesteld. 
 

3. Mededelingen De schriftelijke mededelingen zijn vooraf aan de vergadering uitgedeeld en wor-
den als bijlage bij het verslag gevoegd (bijlage 1). 
 
Naar aanleiding van:  

❖ Papierinzameling: de heer Posthouwer geeft aan dat er wat verwarring 
is, want de verenigingen dat het na 2020 afgelopen is. De voorzitter be-
nadrukt dat de samenwerking gewoon doorloopt, maar dat Avri pilots 
gaat draaien met alternatieven.  

 
❖ Afhandeling plastic en drankkartons vergoeding 2015-2016: 

De heer De Vree vraagt of dit gevolgen heeft voor de begroting en de 
jaarrekening. De voorzitter geeft aan dat het nog even afwachten is of 
het dit jaar of volgend jaar afgehandeld kan worden. Het is gunstiger om 
een deal te sluiten dan het contract te volgen. Het is in ieder geval op-
genomen in de risicoparagraaf. 

 

4. Ingekomen stukken 

4.1 Brief Provincie – Toezicht-
vorm 2020 en aandachts-
punten 2021 
 

Ter kennisgeving aangenomen. 

4.2 Brief gemeente Zaltbommel 
– Toetreding SGO Avri 
 

Ter kennisgeving aangenomen. 

4.3 Brief gemeente Tiel – 
Zienswijze toetreding SGO 
Avri 
 

Ter kennisgeving aangenomen. 

4.4 Brief gemeente Culemborg 
– Toetreding SGO Avri 

Ter kennisgeving aangenomen. 
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4.5 Brief gemeente West Betu-
we – Zienswijze toetreding 
SGO Avri 
 

Ter kennisgeving aangenomen. 

4.6 Brief gemeente Maasdriel – 
Toetreding SGO Avri 
 

Ter kennisgeving aangenomen. 

4.7 Gemeenteraad Tiel – motie 
uitvoeringkosten 

De heer Groen geeft een korte toelichting op 2 moties vanuit de gemeenteraad 
van Tiel: 

1. Motie over een onafhankelijk onderzoek naar nascheiding. Deze motie 
is gedeeld met alle andere raden. Er is geen harde deadline genoemd, 
maar het is wel wenselijk om dit op te pakken in 2020. Het gaat niet al-
leen om het onderzoek, maar ook wat willen we met de uitkomsten. 

2. Motie over inzicht in het niet beïnvloedbare deel van de afvalstoffenhef-
fing. 

 
De voorzitter geeft aan dat beide moties besproken zijn in het DB. Voor motie 1 
heeft het DB bedacht om de voor- en nadelen te presenteren in het AB.  
 
Voor motie 2 moeten we nog besluiten of we slag dieper willen gaan. Avri heeft 
een presentatie voorbereidt en dit wordt bij agendapunt 7.1 behandeld. 
 

5. Besluitenlijst en actielijst 

5.1 Besluitenlijst AB 12 sep-
tember 2019 

Naar aanleiding van: 

• Blz. 2, Update accountantscontrole 2018: vraagt de Van Someren welke 
acties inmiddels genomen zijn in verband met het opzetten van een ge-
zamenlijke accountantsdienst. Mevrouw Klein is betrokken bij dit traject 
en kan melden dat ze nu aan het kijken zijn welke mogelijkheden er zijn 
om daar samen in op te trekken en wat zijn de effecten daarvan. Zodra 
meer bekend is dan wordt dit teruggekoppeld naar de GR-en.  
 

• Blz. 2, agendapunt 5b, Beeld en geluid bij AB vergaderingen: heeft het 
DB besloten om te investeren in opnameapparatuur en deze opnames 
worden dan op de website geplaatst. 
 

• Blz. 3, Bevoegdheid aanwijzen inzamellocaties: merkt de voorzitter op 
dat gewerkt wordt aan een nieuw voorstel. In de volgende AB vergade-
ring wil het Vakberaad een presentatie geven. 

 
Algemene vraag: wie zou de heer Keller willen opvolgen in de projectgroep van 
de evaluatie onderzoek Avri? In januari worden de uitkomsten gepresenteerd. In 
deze groep zitten de voorzitter, de heer Van Bezooijen en de Bieleveldt van Avri. 
De heer Groen biedt aan om de plek van de heer Keller over te nemen. 
 
Besluit: het AB stelt de besluitenlijst van 12 september 2019 conform vast. 
 

5.2 Besluitenlijst AB 17 oktober 
2019 

In dit verslag is aangegeven dat de gegevens van Route 66 gemaild zouden 
worden. Dit is helaas niet gebeurd. Vooraf aan de vergadering is de laatste 
stand van zaken uitgedeeld. Deze lijst zal na de vergadering digitaal verstuurd 
worden. Actie BS  
 
Besluit: het AB stelt de besluitenlijst van 17 oktober 2019 conform vast. 
 

5.3 Actielijst De actielijst wordt besproken en bijgewerkt. Actie BS  
 

6. Terugkoppeling uit Plat-
formbijeenkomst 18 no-
vember 2019 

De heer Van Someren geeft een korte terugblik op de platformbijeenkomst. In 
verband met een dubbele bijeenkomst is deze avond in Mariënwaerdt gehouden 
en de opkomst was groot. De raadsleden hebben dezelfde presentatie gekregen 
als het AB over de kosten en hoe die zich verhouden tot elkaar. Ook daar was 
discussie over het laten stijgen van de variabele kosten, terwijl we zien dat de 
vervuiling van de grondstoffenstroom toeneemt.  
 
Er is ook gesproken over maatwerk in tarieven, bijvoorbeeld over grote tuin of 
kleine. Dit is besproken in Zaltbommel en komt voor nu te vervallen. 
 
De heer De Vree heeft vanuit zijn gemeente te horen gekregen dat er een dis-
cussie was over € 700.00,- aan sponsoring. Klopt dat en waar gaat dat over? 



19.12.2019  Avri (Openbare vergadering) - CONCEPTVERSLAG 

 3 

De voorzitter geeft aan dat dit te maken heeft met de papierverenigingen. Het 
gaat over de vergoeding voor de inspanning van verenigingen om papier in te 
zamelen. Het betreft geen sponsoring, zoals bij de bijeenkomst werd gesugge-
reerd. Het was op deze avond wel duidelijk dat de meningen over hoe om te 
gaan met verenigingen per gemeente sterk verschillen. Deze discussie zal nog 
wel terugkomen. Avri doet wel aan sponsering in natura bij evenementen (zoals 
Appelpop), maar dit wordt geregeld via Bedrijfsafval. 
 

7. Ter besluitvorming 

7.1 AB voorstel Eerste begro-
tingswijziging 2020 

Jeroen Gaasbeek en Cees Brouwer geven een presentatie over de uitvoerings-
kosten. 
 
Naar aanleiding van: 
Wat betreft vervuiling, hangt het onderzoek van CPB hiermee samen? Kunnen 
de uitkomsten van dit onderzoek voorgelegd worden aan het AB? De voorzitter 
merkt op niet bekend te zijn met dit onderzoek. De heer De Vree zal dit naar de 
AB leden toesturen. Actie TdV 

 
Het AB geeft aan de motie van Tiel te ondersteunen en zijn blij met dit eerste in-
zicht. Toch zouden zij graag op korte termijn een verdiepingsslag willen zien. Het 
gaat dan met name om: 

- Meer transparantie inzake de overhead; 
- Uitwerking van de producten en diensten die Avri levert; vooral ook om 

te laten zien wat maatwerk kost. 
 
De voorzitter geeft aan dat het DB zal bespreken hoe we dit concreter kunnen 
maken. Actie DB 
 
Kan deze presentatie ook gedeeld worden in de platformbijeenkomst? Ja, op 8 
januari zal deze presentatie gehouden worden met de bovenstaande aanvullin-
gen. De heer Groen vraagt of de presentatie ook digitaal aangeleverd kan wor-
den, zodat de raad kan beslissen of dit voldoende is. De presentatie wordt na de 
vergadering per e-mail toegestuurd. Actie BS  
 
De heer Posthouwer geeft nog even kort de reactie vanuit Zaltbommel weer: 

- Onderbouwing van de kosten; 
- Oog voor de vervuiling van de afvalstromen;  
- Ondersteuning van de motie van Tiel; 
- Tarieven moeten 100% kostendekkend zijn, maar het weerstands-

vermogen moet omhoog. 
- Aanvullend: qua tariefontwikkeling vraagt de gemeente constante 

monitoring.  
- De gemeenteraad voelt urgentie om hierover mee te beslissen. 

 
Besluit: het AB stelt het voorstel Eerste begrotingswijziging 2020 met boven-
staande opmerkingen vast en besluit hiermee: 

1. In te stemmen met de eerste begrotingswijziging 2020; 
2. De financiële nadelen te dekken door verhoging van het basistarief af-

valstoffenheffing 2020 
 

7.2 AB voorstel Controle proto-
col en normenkader 2019 

Avri was heel streng voor zichzelf. Het voorstel is om dit gelijk te trekken met de 
gemeenten. 
 
Besluit: het AB stelt het voorstel Controle protocol en normenkader 2019 con-
form vast en besluit hiermee: 

1. Het protocol voor de accountantscontrole op de jaarstukken 2019 van 
Avri vast te stellen. 

 

7.3 AB voorstel Aansluiten-
werkgeversvereniging Sa-
menwerkende Gemeentelij-
ke Organisaties 

De voorzitter geeft aan dat ook de laatste drie gemeenten inmiddels een ziens-
wijze hebben toegestuurd. Deze zaten nog niet bij de ingekomen stukken. 
 
Besluit: het AB stelt het voorstel Aansluiten werkgeversvereniging Samenwer-
kende Gemeente Organisaties conform vast en besluit hiermee: 

1. Lid te worden van de op 2 december 2019 op te richten werkgeversver-
eniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties, om daarmee 1 
januari 2020 aangesloten te zijn bij de cao Samenwerkende Gemeente-
lijke Organisaties. 
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7.4 AB voorstel Verordening Af-
valstoffenheffing Avri 2020 

Het voorstel wat voorligt is een voorstel vanuit het DB. De voorzitter stelt voor 
om een rondje te doen. 
 
Maasdriel:  
Vorig jaar bij het vaststellen van de tarieven heeft Maasdriel aangegeven dat zij 
liever hogere variabele kosten en lagere vaste kosten willen. De voorkeur ging 
toen uit naar scenario 2 en deze trend is niet veranderd. Met deze kanttekening 
stemt Maasdriel in met het voorstel wat voorligt. 
 
Buren/West Betuwe: 
Allebei de gemeenten hebben de wens om mee te beslissen en kunnen zich 
vinden in het voorstel wat voorligt. 
 
Tiel:  
Vanuit de raad is weinig consensus. In Tiel is men bang dat het zwerfafval gaat 
toenemen als het variabele deel omhoog gaat. De heer Groen wil eerst even 
luisteren naar wat de andere AB leden te zeggen hebben.  
 
Zaltbommel:  
Beide tarieven gaan omhoog en dat is een vervelende boodschap. Goed schei-
den loont, maar je moet meer gaan betalen. Zwerfafval was al stijgende voordat 
we begonnen met het nieuwe beleid .Zaltbommel gaat akkoord met het voorstel 
met de kanttekening wat kunnen we aan de vervuiling doen en welke acties 
kunnen we nemen.  
 
West Maas en Waal: 
Alle voors en tegens zijn genoemd. West Maas en Waal gaat akkoord met het 
voorstel wat voorligt. 
 
Neder-Betuwe:  
Een zorg die leeft in de gemeente is de vervuiling van de grondstoffen. We tref-
fen nu al zakken restafval onder in de groencontainer aan. We moeten extra 
kosten maken om de vervuilde grondstoffen verbrandt te krijgen. Zwerfafval 
neemt iets toe, met name dumpingen bij blikvangers. Neder-Betuwe is bang dat 
de verhoging van het variabele tarief dit in nog verder in de hand werkt. Zij kun-
nen instemmen met scenario 4, maar als een meerderheid kiest voor 5 of 6 is 
dat ook te overwegen.  
 
De heer Van Bezooijen vraagt of de vervuiling in de groen container te meten is 
via een sensor. Is in de vorm van goede communicatie de consequenties en ef-
fecten uit te leggen. Wat kunnen we er aan doen? 
Deze zorg delen alle gemeenten. De voorzitter geeft aan dat grondstoffen 
schoon moeten blijven, dat is prioriteit 1 voor komend jaar. Via communicatie en 
handhaving willen we dat gaan bereiken. 
Het DB heeft daar ook wat ideeën over, zoals groen afval is vrij zwaar en vervui-
ling is daardoor makkelijker op te sporen; ook kunnen we bij plekken waar de 
vervuiling het grootst is mensen van handhaving vooruit laten lopen om te con-
troleren. Deze ideeën zullen nader bekeken worden. 
 
De heer Groen opteert om vooral aan de voorkant meer te communiceren. Veel-
al is het onwetendheid. Maak mensen duidelijk wat slecht gedrag veroorzaakt, 
namelijk vervuilde grondstoffen en dus meer kosten. 
 
Culemborg: 
De gemeente had als voorkeur scenario 3, maar gezien de risico’s op vervuiling 
kiezen zij toch voor scenario 4. 
 
Tiel: 
De heer Groen merkt op dat het voor zijn gemeente geen uitgemaakte zaak is. 
Zij neigen meer naar scenario 1 dan 4, maar spreekt de zorg uit over zwerfafval. 
 
De voorzitter adviseert om de raadsleden mee te geven dat het bestuur hier risi-
co’s in ziet. Deze risico’s zullen we eerst op moeten lossen, voordat we naar 
scenario 1 kunnen gaan. 
 
Conclusie: het bestuur gaat akkoord met scenario 4, maar met de gemaakte 
kanttekeningen zoals in de toekomst overgaan naar een ander scenario; de zorg 
over zwerfafval en vervuiling; meer communicatie inzetten om inwoners beter te 
informeren.  
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Besluit: het AB stelt het voorstel Verordening Afvalstoffenheffing met boven-
staande kanttekeningen vast en besluit hiermee: 

1. De Verordening afvalstoffenheffing Avri 2020, inclusief de Tarieventabel 
2020, vast te stellen met de ingangsdatum 1 januari 2020; 

2. De Verordening afvalstoffenheffing Avri 2019 in te trekken per 1 januari 
2020. 

 

7.5 AB voorstel Jaarstukken 
2018 incl. accountantsver-
klaring 

Vragen naar aanleiding van: 

• Wat is de aanleiding voor het punt rechtmatigheid? 
Jeroen Gaasbeek: de aanleiding is dat de accountant ieder toetst of de 
inkoop en aanbestedingen goed gebeurd. Wij komen dit jaar uit op een 
score van 1,1 miljoen, wat hij labelt als zijnde fouten. De account geeft 
zelf aan dat dit vooral te maken heeft met de aangescherpte wet- en re-
gelgeving. De inhoud van deze fouten zit met name op: 
1. Aanbesteding van afvalstromen: wij brengen vaak meerder partijen 

naar dezelfde leverancier en dat tellen we bij elkaar op, maar nu 
blijkt dat we dit anders hadden moeten doen. 

2. Inhuur van personeel, doorlooptijden en verlenging van contracten: 
soms houden we mensen langer aan omdat we de vacatures niet 
ingevuld krijgen. We zijn al gestart om voor het personeel met een 
dynamisch aankoopsysteem te werken, zodat we in ieder geval 
voldoen aan de regelgeving. 

3. Ook één van de fouten bestaat uit uitgaven van meerjarige contrac-
ten en deze lopen nog door. Bij de volgende jaarrekening kunnen 
deze nog voorkomen. 

• Bij gemeenten kan dit voorkomen worden door een gemeentebesluit. 
Kan Avri via een directiebesluit zaken neutraliseren? 
Jeroen Gaasbeek: ja, bij ons heet dat een afwijkingsprocedure. Tijd en 
geld mogen geen factor zijn, maar alle andere argumenten tellen wel 
mee en daar maken we gebruik van. 

• Meerdere GR-en lopen tegen dezelfde problemen aan en zijn daar ook 
mee bezig. 
Jeroen Gaasbeek: klopt, wij trekken daar ook mee op, zoals bijvoor-
beeld de ODR. 

 
Besluit: het AB stelt het voorstel Jaarstukken 2018 conform vast en besluit 
hiermee: 

1. De jaarstukken 2018 vast te stellen; 
2. Het rekeningresultaat á € 538.000,- in het programma Pluspakket te 

storten in een nieuw te vormen bestemmingsreserve ‘frictiekosten Nee-
rijnen’.  

 

8. Ter bespreking 

8.1 Stand van zaken nieuw in-
zamelbeleid 

Vooraf aan de vergadering is de laatste stand van zaken uitgedeeld. Deze gege-
vens worden vandaag digitaal naar de AB leden gestuurd. Actie BS  
Cees Brouwer geeft een korte toelichting. 
 
Naar aanleiding van: 

• Mevrouw Klein heeft begrepen dat mensen in bijvoorbeeld Erichem is 
gevraagd om deel te nemen aan het scheiden van afval door over te 
stappen op de ondergrondse container. Deze mensen willen dat graag 
doen en volgens krijgen ze te horen dat de container niet gebruikt mag 
worden vanwege te weinig animo. Klopt dat? 
Cees Brouwer: 160 van de 3000 huisaansluitingen in de 13 kleine ker-
nen hebben aangegeven gebruik te willen maken van de ondergrondse 
container. In Erichem hebben een klein aantal mensen zich aangemeld. 
Dit is te weinig om de container regelmatig te kunnen laten legen.  

• Dit is toch van tevoren geïnventariseerd? Waarom toch een container 
plaatsen als er te weinig animo voor is. 
Cees Brouwer: We gaan extra communicatie inzetten om meer mensen 
ondergronds te laten gebruiken. Daarnaast krijgen deze inwoners de 
mogelijkheid om gebruik te maken van een ondergrondse container in 
een andere kern. Het voorstel hiervoor komt in januari in het DB. 

• Gaan deze stukken ook naar de griffies en gemeenteraden? 
Voorzitter: de AB leden krijgen deze stukken toegezonden. Advies: 
maak zelf een samenvatting voor de raden.  
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8.2 Terugkoppeling IBOR Op 12 december is het eerste portefeuillehouders overleg geweest. Dit was een 
goede eerste bijeenkomst. Bij afval is een discussie over meer maatwerk, bij 
IBOR zien we voordelen om samen op te trekken en meer synergie te krijgen. 
Ieder portefeuilleberaad wordt voorafgegaan door een ambtelijk overleg (vakbe-
raad IBOR). De afspraken voor de overleggen worden nu gepland. 
 
De heer Van Someren zou graag meer toe willen werken naar integratie tussen 
afval en IBOR. Door het samen optrekken, zouden meer gemeenten kunnen 
aanhaken bij IBOR. Dit past ook prima in de gedachte van maatwerk.  
 
De heer Van Bezooijen stelt voor om de verslaglegging van deze overleggen te 
bespreken in het AB, zodat iedereen aangehaakt blijft. De heer Van Someren 
geeft aan dat gemeente overstijgende activiteiten in het AB worden voorgelegd 
ter besluitvorming. Het gaat dan niet over de dvo’s en raamovereenkomsten, 
maar juist zaken die het systeem van Avri raken. 
 

9. Ter informatie Geen punten. 
 

10. Rondvraag 

10.1 ARN - incontinentiemateri-
aal 

De heer Hoften vraagt wat de laatste stand van zaken is.  
De heer Posthouwer geeft aan dat ARN pas in april een besluit zal nemen. Ver-
der zijn er geen nieuwe ontwikkelingen.  
 

10.2 Kadernota 2021 Het DB heeft, in tegenstelling tot wat in de GR beschreven staat, besloten om de 
kadernota ter besluitvorming voor te leggen aan het AB. In de GR staat namelijk 
dat deze alleen ter informatie wordt toegezonden. 
 
Wordt ook een zienswijze gevraagd aan de raden? Nee, dat proces duurt te 
lang. 
 

11. Sluiting De voorzitter bedankt de aanwezigen. De vergadering wordt om 10.19 uur afge-
sloten.  
 

  
✓  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 19 december 2019 

 
 
 
 

 

TOELICHTING 
 
Codering: Aan de acties wordt per jaar een volgnummer toegekend (2019-01 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 2019 Actiehouder Deadline Voortgang  

2019-04 
190418-3 

Kijken wat Avri kan doen richting VNG 

inzake kunststof (bijv. motie indienen) 
DB  

Voortgangsmelding 04-
07-2019: brief is in 
voorbereiding, komt 
binnenkort op de 
agenda. 
 
Voortgangsmelding 12-
09-2019: Er is een brief 
gemaakt, deze is 
getoetst binnen de 
sector en komt in het 
DB aan de orde. 
 

 

2019-07 
190704-

20.1 

Beeld en geluid bij AB vergaderingen  EdV/WB  

Voortgangsmelding 12-
09-2019: Er wordt 
gewerkt aan een 
voorstel. 
 

 

2019-08 
190912-7 

Bevoegdheid aanwijzen inzamellocaties: 

analyse laten maken door Vakberaad 
?  

Voortgangsmelding 19-
12-2019: 
Er wordt gewerkt aan 
een voorstel. 
 

 

2019-09 
190912-10 

Gebied direct rondom ondergrondse 

containers: verantwoordelijkheden in 

kaart brengen en goede afspraken 

maken. 

WB  

Voortgangsmelding 19-
12-2019: 
Wordt geregeld bij de 
oplevering van de 
ondergrondse 
containers. Kan van de 
lijst af wanneer dit is 
afgerond. 
  

 

2019-10 
191017-8 

Laatste stand van zaken Route 66 

toesturen 
WB   

 

2019-11 
191017-

10.1 

Nagaan bij Vakberaad welke 

aanpassingen zij wensen in de P&C 

cyclus 

WB  

Voortgangsmelding 19-
12-2019: 
Vakberaad is 
meegenomen in de 
planning, zodat zij de 
wethouders tijdig 
kunnen adviseren. 

 

2019-12 Toezenden onderzoek CPB TdV    
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191219-7.1 

2019-13 
191219-7.1 

Verdiepingsslag uitvoeringskosten 

bespreken inzake overhead en 

producten en diensten Avri 

DB   

 

 
 
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. 

1ste 
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  

Voortgangsmelding 
19.04.2018: Avri is hier 
al fors mee aan de 
slag. 

 

D-03 
180216-12 

Melding aan AB in geval van Europese 

aanbestedingsregels wordt afgeweken 
Dir    

D-04 
180628-6 

Terugkoppeling platformbijeenkomsten 

opnemen in de e-letter 
Dir    

D-05 
170706-1 

 

Begroting en jaarrekening: meer 

benchmark gegevens opnemen. 
Dir    

 
 

Agendaplanning 

AB 13 februari 2020 
(09.00 uur) 

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

• Vaststelling verslag 19 december 2019 

• T.k. - Sfeerimpressie platformbijeenkomst 

• Terugkoppeling IBOR 

• Stand van zaken nieuwe inzamelbeleid 

• Kadernota 2021 

• Wijziging Tarieventabel 2019 

 
 

Spaaragenda 

▪ BestTas (april 2020) 
▪ Onderzoek milieustraten (april 2020) 
▪ Vaststellen cafetaria model papierverenigingen (april 2020) 
▪ Voorbereiden Regie op afvalstromen (juni 2020) 
▪ Motie WMW op voorstel Wijzigingsbesluit ASV (Actie AB 19.04.2018) 
▪ 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) 
▪ 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) 
 

 



 Aan : Algemeen Bestuur 
Vergadering : 13 februari 2020 
Agendapunt : 7.1, ter besluitvorming 
Van : Dagelijks Bestuur 
Onderwerp : Kadernota 2021 

 

Voorstel 
1. De Kadernota 2021 vast te stellen. 
 

 
Inleiding 
Artikel 27 van de Gemeenschappelijke Regeling Avri (GR Avri) bepaalt dat het Dagelijks Bestuur van 
Avri vóór 15 april van het jaar, voorafgaande aan het jaar waarvoor de begroting dient, de algemene 
financiële en beleidsmatige kaders aan de gemeenteraden voorlegt. De kaders voor de ontwerp 
Begroting 2021 (en de meerjarenramingen 2022 tot en met 2024) worden via deze Kadernota 2021 ter 
kennisname voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten van de GR Avri. 
 
In aanvulling op de bepalingen uit de GR leggen we de kadernota 2021 ter besluitvorming voor aan het 
Algemeen Bestuur van Avri. Hiermee bieden we een extra gelegenheid om tijdig het gesprek te voeren 
over de kaders voor de begroting en zodoende meer grip aan de voorkant van het begrotingsproces te 
creëren. Raadsleden worden via de voorafgaande platformbijeenkomst van Avri (8 januari 2020) over 
de kadernota geïnformeerd. Via deze kadernota proberen wij zodoende invulling te geven aan het 
regionale initiatief van raadsleden om de grip op gemeenschappelijke regelingen te vergroten. 
 
Beoogd effect 
Voldoen aan wet- en regelgeving en inzicht geven in de ontwikkelingen, kaders en uitgangspunten voor 
de ontwerp Begroting 2021. 
 
Argumenten 
1.1 Dit is nodig om de gemeenteraden tijdig te informeren over de uitgangspunten in de ontwerp 
Begroting 2021. 
Dit is bepaald in de Gemeenschappelijke Regeling Avri. 
 
1.2 De kadernota geeft een beeld van de belangrijkste uitgangspunten die voor de gemeenteraden van 
belang zijn. 
In de kadernota zijn de visie, hoofddoelen, strategie en belangrijkste ontwikkelingen beschreven. 
Daarnaast zijn hierin de inhoudelijke en financiële beleidskaders en financiële uitgangspunten 
uiteengezet. Tevens wordt ingegaan op ontwikkelingen binnen afvalbeheer, beheer openbare ruimte, 
handhaving en binnen de bedrijfsvoering van Avri. 
 
Kanttekeningen 
- 
 
Communicatie 
De Kadernota 2021 wordt na vaststelling door het Dagelijks Bestuur ter bespreking geagendeerd voor 
het Algemeen Bestuur op 13 februari 2020. Na verzending aan het Algemeen Bestuur  
wordt de Kadernota 2020 ter kennisname verzonden aan de gemeenteraden van de deelnemende 
gemeenten. Daarmee geeft het aan het Algemeen Bestuur ruimte om aanpassingen aan de kadernota 
te doen. 
 
Financiën 
- 
 
Uitvoering 
De uitgangspunten uit de kadernota worden verwerkt in de ontwerp Begroting 2021 die 15 april ter 
zienswijze aan de gemeenteraden wordt aangeboden.  
 
Bijlagen 
- Kadernota 2021 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

Kadernota 2021 
 

 

 
 
 
 
 

AB 13 februari 2020, 
Agendapunt 7.1 
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1 INLEIDING 
  

De kaders voor de begroting 2021 (en de meerjarenramingen 2022 tot en met 2024) worden via deze nota 
ter kennisname voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten van de Gemeenschappelijke 
Regeling Avri (hierna: GR Avri). De kadernota is een instrument waardoor raden en raadsleden de kaders 
voor de begroting kunnen bepalen en op deze wijze hun kader stellende rol kunnen invullen.  
 
In tegenstelling tot de begroting kent de kadernota geen zienswijze procedure. Artikel 27 van de 
Gemeenschappelijke Regeling Avri bepaalt dat het Dagelijks Bestuur van Avri vóór 15 april van het jaar, 
voorafgaande aan het jaar waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders aan 
de gemeenteraden voorlegt.  
 
In aanvulling op de bepalingen uit de GR leggen we de kadernota 2021 ter besluitvorming voor aan het 
Algemeen Bestuur van Avri (13 februari 2020). Hiermee bieden we een extra gelegenheid om tijdig het 
gesprek te voeren over de kaders voor de begroting en zodoende meer grip aan de voorkant van het 
begrotingsproces te creëren. Raadsleden worden via de voorafgaande platformbijeenkomst van Avri (8 
januari 2020) over de kadernota geïnformeerd. Via deze kadernota proberen wij zodoende invulling te geven 
aan het regionale initiatief van raadsleden om de grip om gemeenschappelijke regelingen te vergroten. 
 
1.1 Leeswijzer 

 
Deze kadernota begint in hoofdstuk 2 met een korte beschrijving van de visie, dienstverlening en 
bedrijfsvoering van Avri. In hoofdstuk 3 gaan we in op de beleids- en marktontwikkelingen. In hoofdstuk 4 
wordt ingegaan op de financiële en personele stabiliteit en continuïteit. De algemene beleids- en financiële 
kaders en uitgangspunten voor de begroting 2021, zoals de inrichting van de tarieven afvalstoffenheffing, het 
weerstandsvermogen en prijsindexeringen zijn uitgewerkt in de bijlagen 1 en 2. 
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2 VISIE EN HOOFDDOELEN  
 
2.1 Inleiding 

 
Samen met 236.000 inwoners en de 8 gemeenten, werken wij voor en met de regio aan een schoon 
Rivierenland. Avri wil zich steeds meer inzetten als brede maatschappelijke dienstverlener; vernieuwend in 
afvalinzameling, het beheer van de openbare buitenruimte en het vormgeven van lokale arbeids- en 
bewonersparticipatie. We willen de regio een beetje mooier maken door betrokken te zijn en een 
meerwaarde te bieden op maatschappelijke thema’s, door het gedrag te beïnvloeden via de uitvoering van 
het beleid en het inzetten van communicatie en handhaving. Circulariteit, duurzaamheid en inclusiviteit 
vormen daarbij onze visie waarbij geldt; “van de regio, voor de regio”. 
 
2.2 Van de regio, voor de regio 

 
Avri staat als uitvoeringsorganisatie middenin de samenleving. Samen met onze inwoners en gemeenten 
werken we dagelijks aan een leefbare woonomgeving en het tegengaan van verspilling van kostbare 
grondstoffen. We steunen regionale maatschappelijke initiatieven, werken samen met verenigingen en 
kringlooporganisaties en bieden kansen aan mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt.  Samen 
werken we aan een schoon Rivierenland! 
 
2.3 Leefbaarheid en duurzaamheid 
 

Zorg voor onze dagelijkse leefomgeving, zowel voor de huidige inwoners door een zo goed mogelijk beheer 
van de openbare ruimte, als voor de toekomstige generaties door te blijven inzetten op duurzaamheid en 
circulariteit (zie ook paragraaf 3.3, klimaatontwikkelingen). Want ook onze kleinkinderen verdienen een 
leefbare woonomgeving. We zien afval als grondstof in een circulaire samenleving, waarin alles draait om 
hergebruik. 
 
Duurzaamheid maakt onderdeel uit van de keuzes binnen onze bedrijfsvoering. Symbool hiervoor staat de 
realisatie van het zonnepark en windpark op de voormalige stortplaats van Avri. Vanuit Avri Solar B.V. is 
duurzame energie op de voormalige stortplaats gerealiseerd door de exploitatie van een zonnepark en 
windpark. Hierdoor voorzien we in de energiebehoefte van duizenden huishoudens in onze regio. 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen geven we ook vorm door middel van verduurzaming van onze 
werkprocessen en inkoopactiviteiten. Hierdoor dragen we bij aan een schone leefomgeving en 
verduurzaming van onze keten.   
 
2.4 Circulariteit  

 
Avri heeft de mogelijkheid om bij te dragen aan het bevorderen van duurzaam gedrag van de inwoners in 
Rivierenland. Vanuit onze overtuiging dat we afval als grondstof beschouwen en door het ontwikkelen van 
beleid, voorlichting, scholing en handhaving. We nemen deel aan maatschappelijke activiteiten en staan in 
verbinding met de maatschappij en werken we zo - samen met inwoners - aan een duurzamere regio.  
 
Als regionale organisatie wil Avri meewerken aan de uitdagingen die er in onze regio liggen en invulling te 
geven aan de doelstellingen uit het landelijke uitvoeringsprogramma Van Afval Naar Grondstof (VANG, zie 
par. 3.2). Hierin is opgenomen om per 2020 100 kg. restafval per inwoner per jaar te produceren en per 2025 
30 kg. restafval. Avri verwacht in haar begroting dat – op basis van landelijke ervaringscijfers – de inwoners 
van onze regio per 2020 60 kg restafval produceren, dit is lager dan zowel de landelijke doelstellingen (100 
kg.) als de regionale doelstellingen (75 kg.). Voor 2025 willen we aansluiten bij de landelijke doelstellingen 
(30kg.), waardoor we in 2021 bezig gaan met ontwikkeling van beleid om ook deze doelstelling te kunnen 
bereiken. 
 
Vanuit onze verantwoordelijkheid leveren we een bijdrage aan een meer circulaire economie in de Regio 

Rivierenland. We zien afval als grondstof, waarbij alles draait om hergebruik (het nieuwe afvalbeleid is hier 
een duidelijk voorbeeld van) waarbij we aandacht hebben voor de ontwikkeling van kringloop en repair 
gedachten. 
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2.5 Inclusiviteit 

 
We vinden het belangrijk van meerwaarde te zijn op maatschappelijke thema’s door kansen te bieden aan 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In de afgelopen jaren zijn ruim 90 medewerkers met een 
afstand tot de arbeidsmarkt komen werken bij Avri. Waar het in eerste instantie is begonnen met het 
detacheren van mensen is de samenwerking met het regionale werkvoorzieningsschap Werkzaak 
Rivierenland uitgebreid met meer doelgroepen. Zo worden steeds meer mensen uit de zogenaamde 
kaartenbak van de gemeente (bijstand, WW, Wajong, Wia, statushouders) begeleid in het arbeidsproces. We 
verkennen voortdurend de mogelijkheden om de groep te kunnen vergroten door werkervaringsplaatsen en 
leerwerkroutes aan te bieden met als doel de afstand tot de arbeidsmarkt voor veel mensen te verkleinen. Op 
deze wijze leveren we nu en in de komende jaren een stevige bijdrage aan de uitdaging voor onze 
gemeenten in het vinden van banen voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. 
 
2.6 Voorspelbaarheid 
 

We werken actief aan het vergroten van de voorspelbaarheid van de organisatie; dienstverlening die aansluit 
bij de behoeftes van inwoners en gemeenten waarbij tegelijkertijd onverwachtse ontwikkelingen zo min 
mogelijk invloed hebben op dienstverlening en kosten. Vanuit helder omschreven dienstenpakket, actieve 
communicatie en een transparante bedrijfsvoering en verantwoording naar onze inwoners en gemeenten.  
 
We willen middels een robuuste en wendbare bedrijfsvoering continu invulling kunnen blijven geven aan de 
sterk veranderende maatschappelijke behoeftes. We willen van meerwaarde zijn door maatwerk te bieden 
aan gemeenten, waarbij – naast een basispakket - specifieke diensten aan individuele gemeenten worden 
aangeboden. De verkenning hiertoe met raadsleden is intussen opgestart.  
 
Tevens is voldoende financiële armslag nodig om continuïteit in dienstverlening en prijsstelling te waarborgen 
ondanks de sterk veranderende behoeftes en veranderende marktomstandigheden. We willen onderzoeken 
op welke wijze het weerstandsvermogen bij Avri en/of gemeenten kan worden ingericht om de grilligheid van 
de Avri begroting te beheersen. We onderzoeken welke kansen er in de markt liggen om te werken aan 
prijsstabiliteit, zoals het vergroten van de grip op marktpartijen (o.a. afzetmarkt) en het zoeken naar nieuwe 
product-markt combinaties. Hierbij zoeken we de regionale samenwerking waar mogelijk. 
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3 ONTWIKKELINGEN EN STRATEGIE 
 
3.1 Algemeen 

 
Naast beleidsontwikkelingen zijn in toenemende mate ook marktontwikkelingen van invloed op de begroting 
van Avri. Zo zorgt de toenemende inzameling van grondstoffen dat de begroting meer afhankelijk wordt van 
marktmechanismes waardoor de tarieven afvalstoffenheffing minder beïnvloedbaar worden. Ook zorgt de 
huidige economische situatie voor stijgende prijzen op de arbeidsmarkt en hogere tarieven bij marktpartijen 
bij de inkoop van goederen en diensten.  
 
Inwoners willen betrokken worden bij en meer invloed hebben op het beleid dat de overheid maakt en de 
uitvoering die daar bij hoort. Dit geldt evenzeer voor gemeenten en raadsleden. We willen als wendbare 
organisatie in kunnen spelen op de behoeftes van de gemeenten. De invoering van het nieuwe afvalbeleid 
heeft laten zien dat behoeftes uiteen kunnen liggen, waardoor het gesprek over maatwerk en de grip op 
gemeenschappelijke regelingen intussen is opgestart. Deze ontwikkelingen vragen in toenemende mate van 
Avri en haar bedrijfsvoering om in verbinding te zijn met de diverse stakeholders, onszelf te blijven en te 
innoveren en veranderen. De behoeftes veranderen en Avri verandert mee.  
 
3.2 Van Afval naar Grondstof 
 
Beleidsontwikkelingen 

In 2021 zal binnen de landelijke beleidskaders Van Afval Naar Grondstof (VANG) het eigen beleid (‘Afval 
scheiden, heel gewoon’) doorontwikkeld worden waarbij regionaal de doelstelling is vastgesteld om per 2020 
maximaal 75 kg restafval per inwoner te produceren. Om dit te bereiken is een comfortprikkel ingevoerd, 
naast de bestaande prijsprikkel (betalen per aanbieding restafval). Het ingevoerde beleid gaan we in 2021 
verder vorm geven door aanvullend beleid te ontwikkelen met als doel een verdere reductie van restafval en 
inzameling van zo schoon mogelijke grondstoffen. 
 

De aanbevelingen uit het onderzoek naar de functionaliteit van de milieustraten zullen voorgelegd worden 
aan het bestuur om in 2021 volgens een actieplan uitvoering te geven hieraan. Voor de verenigingen die nu 
alleen papier inzamelen zal een nieuwe overeenkomst komen die de mogelijkheid geeft om ook andere taken 
binnen het basispakket op te pakken voor hun vergoeding.  
 
In 2020 zal er duidelijkheid zijn of de installatie bij ARN ook daadwerkelijk gerealiseerd is. De financiële 
effecten op het restafval, kosten verwerking incontinentiemateriaal en de inzameling zullen dan ook in een 
later stadium verwerkt worden. 
 
Ontwikkelingen op de afval- en grondstoffenmarkt 

Door toenemende hoeveelheden ingezamelde grondstoffen wordt de begroting van Avri gevoeliger en meer 
afhankelijk van marktmechanismes. Voor diverse grondstoffen verwachten wij een negatieve tendens in de 
prijsstelling, dit wordt veroorzaakt door diverse factoren. De toenemende invoering van prijs- en 
comfortprikkels voor afvalscheiding in Nederland en de verhoging van de belasting op restafval heeft een 
nadelig effect op de kwaliteit van de grondstoffen. Ook neemt de vervuiling van de grondstoffen toe door 
vermenging met restafval. Daarnaast neemt de gemiddelde kwaliteit verder af, doordat grondstoffen van 
laagwaardige kwaliteit (dat eerst in het restafval zat) ook ingezameld wordt. Tot slot zorgt import van 
afvalstromen vanuit het buitenland dat het aanbod op de Nederlandse markt groter is dan de 
verwerkingscapaciteit, waardoor de prijzen stijgen zoals bijvoorbeeld voor hout. In bijlage 3 zijn de 
ontwikkelingen per fractie uiteengezet. 
 
Het tarief afvalstoffenheffing is dankzij deze niet beïnvloedbare ontwikkelingen de afgelopen jaren fors 
gestegen. We willen een strategische verkenning opstarten om de grip op de tariefontwikkeling te vergroten. 
Het vergroten van de grip op de afzetmarkt kan onder meer bereikt worden door het afsluiten van 
langlopende contracten met verwerkers, samenwerken met regionale partners en deelname of investeringen 
in verbrandings- en verwerkingscapaciteit. Ook wordt de tarifering van andere fracties (GFT, PMD) 
onderzocht.  
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Stortplaats Geldermalsen 

De stortplaats in Geldermalsen is afgewerkt en daarmee gereed voor sluiting en overdracht aan de provincie 
Gelderland. Het verwachte overdrachtsmoment is 1 januari 2024. Bij overdracht dient een bedrag voor de 
provincie beschikbaar te zijn voor het eeuwigdurende onderhoud van de stortplaats (zgn. 'doelvermogen'). 
Door bijstelling van de rekenrente door de provincie in 2015 is het benodigde doelvermogen nog niet bereikt. 
De aanvulling van het benodigde doelvermogen voor de provincie Gelderland is in de afvalstoffenheffing 
verwerkt. Dit betekent dat de hoogte van het doelvermogen en het overdrachtsmoment (waarop het 
doelvermogen beschikbaar moet zijn) van invloed zijn op de tarief ontwikkeling van de afvalstoffenheffing.  
 
Provincie Gelderland is bezig met een ALM-studie vanuit het Nazorgfonds, waarbij tevens een herziening op 
de rekenrente wordt meegenomen. De verwachting is dat de studie begin 2020 meer duidelijkheid gaat 
geven en dat de rekenrente naar beneden bijgesteld zal worden. Dit zal ertoe leiden dat het doelvermogen 
wederom aangevuld moet worden. Afhankelijk van de voortgang van deze ontwikkelingen worden de 
consequenties verwerkt in de begroting 2021. 
 
Landelijk bekijken zowel de Provincies als de branchevereniging in samenspraak met ministerie I&M naar 
scenario’s hoe de nazorg van stortplaatsen op termijn vormgegeven kan worden. De wens is om te komen tot 
een landelijke regeling (centraal beleggen met een landelijk geldende rekenrente). De verwachting is dat 
hierover najaar 2020 meer duidelijkheid is.  
 
3.3 Integraal Beheer Openbare Ruimte 

 
Ontwikkelingen sociale werkvoorziening 

IBOR voert een gedeelte van de werkzaamheden uit met medewerkers uit de kwetsbare groepen. Avri vindt 
het belangrijk dat ook deze doelgroep meedoet en kansen krijgt op de arbeidsmarkt. Het aantal mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt die Avri vanuit de Wet sociale werkvoorziening toegewezen krijgt (de 
zogenoemde SW’ers) neemt af. Daarvoor neemt Avri mensen vanuit de Participatiewet in dienst. Dat wil 
zeggen mensen uit de bijstand, met een Wajong of Wia uitkering of via een leerwerkroute. Ondanks dat deze 
inzet wordt gesubsidieerd, zijn de kosten van deze medewerkers hoger dan de SW’ers. 
 
Ontwikkelingen Handhaving 

Avri levert voor iedere gemeente maatwerk waarbij het handhavingsbeleid van de gemeente wordt 
uitgevoerd. Landelijk wordt gekeken naar de uitrusting en optionele bewapening van boa’s. Avri ziet er op toe 
dat haar medewerkers steeds in staat blijven om haar taken naar behoren uit te kunnen voeren middels de 
voorgeschreven bevoegdheden, bescherming en scholing. 
 
Klimaatontwikkeling 

Door de verwachte klimaatverandering krijgen we te maken met extreem weer. De temperaturen stijgen, de 
hoeveelheid neerslag en het aantal extreme buien nemen toe en we krijgen steeds vaker te maken met 
perioden van droogte. Dit vraagt niet alleen een andere inrichting van de openbare ruimte maar ook een 
intensiever beheer. Tevens zien we als gevolg van de klimaatverandering in de IBOR gemeenten een 
toename te zien van invasieve soorten. Deze planten en soorten (zoals duizendknoop en 
eikenprocessierups) komen van nature niet voor in Rivierenland en veroorzaken schade aan de biodiversiteit. 
Avri zal in de toekomst meer moeten inzetten in het bestrijden van deze exoten. Het gemeentelijk beleid zal 
hierbij leidend zijn.  
 
Maatwerk GR 
De dienstverlening rondom de uitvoering van IBOR taken door Avri wordt betrokken bij de huidige verkenning 
naar de maatwerk GR Avri. De IBOR taken zijn momenteel een voorbeeld van maatwerk voor gemeenten, 
gebaseerd op individuele dienstverleningsovereenkomsten tussen Avri en gemeente. In het gesprek over het 
toekomstig te leveren dienstenpakket door de GR Avri beschouwen we Avri als brede maatschappelijke 
dienstverlener in de openbare ruimte (zowel afvalbeheer, IBOR als handhaving). We willen actief verkennen 
welke kansen er liggen om synergievoordelen te kunnen behalen door de combinatie met de dienstverlening 
rondom afvalbeheer. Voorbeelden hiervan zijn het wijkgericht inzamelen van afvalstromen, de integrale 
aanpak van handhaving in de openbare ruimte en kansen rondom strategische personeelsplanning. Waar het 
bij afval gaat om de beweging van uniform naar meer maatwerk, gaat het bij IBOR om meer harmoniseren van de 
gemeente specifieke afspraken, zonder afbreuk te doen aan individuele maatwerkvraagstukken. Dit biedt tevens 
kansen voor optimalisatie van de bedrijfsvoering.  
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4 DIENSTVERLENING AVRI 
 
4.1 Algemeen 

Vanuit onze visie en kernwaarden leveren we verschillende diensten aan de inwoners in de gemeenten 
Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel.  
 
4.2 Afvalbeheer: het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstromen en grondstoffen  

In het programma Basispakket zijn de diensten opgenomen die Avri uitvoert voor de acht regiogemeenten in 
Rivierenland. Avri geeft hiermee invulling aan de gemeentelijke afvaltaak van inzameling en verwerking van 
huishoudelijke afvalstoffen en aan het Regionale Afvalbeheer Plan, waarin de ambities en speerpunten van 
de acht regiogemeenten op het gebied van afval en grondstoffen zijn vastgelegd. Avri voert de inzameling en 
scheiding van afval zo efficiënt en effectief mogelijk uit om de landelijke en regionale doelstellingen te 
realiseren.  
 
4.3 Integraal Beheer Openbare Ruimte; aanvullende dienstverlening voor gemeenten 

Naast het basispakket kunnen gemeenten ervoor kiezen om ook taken op het gebied van Integraal beheer 
openbare ruimte (IBOR) of handhaving af te nemen van Avri. Deze dienstverlening richt zich op alle acht 
gemeenten waarbij de inbreng modulair is. De komende jaren werkt Avri verder aan een integraal en 
intergemeentelijk takenpakket waarbij we - in overleg met onze opdracht gevende gemeenten - continue 
streven naar het steeds duurzamer, efficiënter én belevingsgerichter beheren van de openbare ruimte.  
  
Dit dienstenpakket bevat de onderhoudstaken op het gebied van groen, grijs, riolering, verkeer, 
begraafplaatsen, speeltuinen, gladheidbestrijding, evenementen en ongediertebestrijding. Daarbij heeft Avri 
een vakinhoudelijk adviserende rol richting de gemeenten en verzorgt Avri de intake en afhandeling van 
meldingen in de openbare ruimte.  
 
4.4 Handhaving openbare ruimte (APV+): onmisbare schakel bij ‘Schoon, Heel en Veilig’ 

Verder levert Avri diensten op het gebied toezicht en handhaving op onderdelen van domein 1 Openbare 
ruimte. Daaronder vallen APV gerelateerde zaken zoals toezicht op hondenoverlast, jeugdoverlast, 
vuurwerkoverlast, sluitingstijden, drank en horeca. Buiten de APV doen we ook lichte verkeersovertredingen 
zoals geslotenverklaring en fietsen in een voetgangersgebied. Fiscaal toezicht behoort ook tot de taken die 
we kunnen uitvoeren. 
  
4.5 Bedrijfsafval: maatschappelijke betrokkenheid door verbinding met regionaal bedrijfsleven 

Avri voert in beperkte mate commerciële activiteiten uit in de vorm van inzameling, inname en het laten 
verwerken van afval dat vrijkomt bij bedrijven. Dankzij deze dienstverlening is het mogelijk om uiting geven 
aan de regionale maatschappelijke betrokkenheid van Avri. We werken verder aan oplossingen voor o.a. 
scholen en verenigingen ten aanzien van dienstverlening en tariefstelling. Door verbinding met het regionale 
bedrijfsleven en sponsoring in natura tijdens regionale evenementen wordt de zichtbaarheid van Avri in de 
regio vergroot.  
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5 FINANCIELE STABILITEIT EN CONTINUITEIT  
 
De in deze kadernota beschreven ontwikkelingen zijn van grote invloed op de begroting van Avri en maken deze 
minder beïnvloedbaar. In dit hoofdstuk gaan we in op de meest relevante thema’s; het weerstandsvermogen, 
bedrijfsvoering en de inzet van medewerkers. De overige financiële kaders en financieel technische 
uitgangspunten zijn verwerkt in bijlage 2. 

 
5.1 Weerstandsvermogen 

 
We willen als wendbare organisatie in kunnen spelen op de behoeftes van inwoners en gemeenten. Dit 
vraagt om een robuuste en wendbare bedrijfsvoering om invulling te kunnen blijven geven aan de sterk 
veranderende maatschappelijke behoeftes. Tevens is voldoende financiële armslag nodig om hierop te 
kunnen blijven anticiperen.  
 
We constateren echter dat de risico’s voor Avri zijn toegenomen doordat de begroting steeds meer 
afhankelijk wordt van marktmechanismes die van invloed zijn. Prijsontwikkelingen op de grondstoffenmarkt, 
en effecten van scheidingsgedrag (o.a. vervuiling) zijn actuele risico’s die forse impact hebben op de 
(ontwikkeling van de) afvalstoffenheffing en financiële resultaten. Tegelijkertijd hebben de gemeenten de 
behoefte geuit om het tarief afvalstoffenheffing zo stabiel mogelijk te laten zijn. Het beschikken over 
voldoende weerstandscapaciteit verminderd de invloed van de financiële risico’s op het tarief 
afvalstoffenheffing, doordat tegenvallers door de GR kunnen worden opgevangen. 
 
Diverse gemeenten hebben hun zorgen geuit over het beperkte weerstandsvermogen van Avri. De 
deelnemende gemeenten staan garant indien Avri niet aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. 
Weerstandscapaciteit binnen de GR voorkomt dat de weerstandscapaciteit van de gemeenten wordt 
aangetast wanneer financiële risico’s bij Avri zich daadwerkelijk voordoen. We willen onderzoeken op welke 
wijze het weerstandsvermogen bij Avri en/of gemeenten kan worden ingericht en welke uitgangspunten 
daarvoor gelden. 
 
In de begroting bouwen we de weerstandscapaciteit in meerjarig perspectief op naar voldoende niveau (ratio 
1,0) middels een opslag in het tarief afvalstoffenheffing. De mate waarin de weerstandscapaciteit via de 
afvalstoffenheffing wordt opgebouwd – en daarmee het tarief afvalstoffenheffing verhoogd - is voorbehouden 
aan de gemeenten. Incidentele baten, zoals een eventuele dividend uitkering, worden aan het 
weerstandsvermogen toegevoegd.  
 
Om weerstand te kunnen bieden tegen de toenemende grilligheid, het tarief afvalstoffenheffing te stabiliseren is 
financiële stabiliteit een vereiste. Hoewel de deelnemende gemeenten garant staan voor Avri willen we de 
continuïteit van onze bedrijfsvoering waarborgen en beschikken over voldoende financiële middelen om deze 
robuuster en wendbaarder te maken. 
 
5.2 Efficiënte aanpak 

 
De wereld is sterk in verandering en veranderingen zijn de komende jaren de enige constante. 
Maatschappelijke behoeftes, maar ook wettelijke ontwikkelingen, zijn daarbij bepalend voor de wijze waarop 
we de bedrijfsvoering bij Avri kunnen vormgeven en ambities kunnen realiseren. Het vraagt erom dat we 
flexibel meebewegen om in de toekomst op efficiënte wijze te kunnen blijven werken aan circulariteit, 
duurzaamheid en inclusiviteit, gebaseerd op een voldoende robuuste bedrijfsvoering. 
 
Evenals voorgaande jaren richten we ons binnen de bedrijfsvoering op het verhogen van onze 
bedrijfsefficiency en het verkleinen van onze bedrijfsvoering risico's. Dat willen we bereiken door o.a. een 
effectieve organisatie inrichting en informatiehuishouding te creëren (o.a. optimalisatie van processen en 
systemen), die flexibel is ingericht en waarbij de behoefte van de inwoner voorop staat. We gaan daarnaast 
op zoek naar nieuwe product-markt combinaties en kostendragers om – naast verbreding van het 
dienstenpakket – de flexibiliteit van kostendekking te vergroten en zodoende risico’s te verkleinen.  
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Daarnaast ervaren we in toenemende mate wettelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op onze 
bedrijfsvoering en bovendien toenemen in complexiteit. Voorbeelden hiervan zijn veranderende of 
toegenomen wetgeving ten aanzien van inkoop en aanbesteden (rechtmatigheid), arbeidsrecht (WNRA, 
WAB), informatiebeheer en -beveiliging en vennootschapsbelasting. Om hieraan te kunnen blijven voldoen, 
risico’s te beheersen en continuïteit te kunnen waarborgen dienen we te investeren in onze bedrijfsvoering 
om deze robuuster in te richten. Dit doen we door het harmoniseren, beschrijven, automatiseren en 
digitaliseren van onze bedrijfsprocessen en systemen. Dankzij mobiele apparatuur als boordcomputers, 
tablets en het gebruik van apps streven we na om tijd- en plaats onafhankelijk te kunnen werken. 
Tegelijkertijd werken we aan de transparantie en openheid van Avri en verbinding met onze inwoners.  
 
 
5.3 Duurzaam inzetbare medewerkers 

 
Het werken aan een duurzame regio vraagt om duurzaam inzetbare medewerkers; gezonde en vitale 
medewerkers die veilig en met bezieling aan het werk zijn. We hebben immers elke collega nodig. We zetten 
de komende jaren in op de volgende thema's:   
- Vitaliteit; we gaan door met acties om de vitaliteit in de organisatie te vergroten. We proberen hierbij 

vooral het eigenaarschap en initiatieven van medewerkers te stimuleren en te faciliteren. 
- Strategische personeelsplanning; om daarmee de uitdagingen in de arbeidsmarkt aan te kunnen gaan en 

medewerkers breder en duurzaam inzetbaar te maken.  
- Leren; we vinden het belangrijk dat medewerkers zich kunnen blijven ontwikkelen. We willen meer leren in 

en van de dagelijkse praktijk en zetten stevig in op scholing. En fouten maken mag: als we er maar wel 
van leren. 

- Veiligheid; als werkgever zorgen we voor goede fysieke arbeidsomstandigheden (veilig, gezond), 
voldoende opleidings- en ontwikkel mogelijkheden en stimuleren we goede sociale 
arbeidsomstandigheden, zoals een waarderende cultuur en een reële werkdruk.  

 
5.4 Trendbreuk 
 
De komende jaren staat Avri voor diverse uitdagingen in haar bijdrage aan een leefbare woonomgeving. De 
ambities en ontwikkelingen op het gebied van circulariteit, duurzaamheid en inclusiviteit zijn veelomvattend. 
Tegelijkertijd is een wendbare, robuuste en voorspelbare bedrijfsvoering nodig om te blijven voldoen aan de 
behoeftes van gemeenten en inwoners. Doen wat we altijd deden is niet voldoende en vraagt om een trendbreuk 
met het verleden. We gaan met gemeenten in gesprek over de kansen die er liggen om veranderingen te 
bewerkstelligen en welke innovatieruimte Avri nodig heeft, bijvoorbeeld om de doelstelling van 30 kg. restafval per 
inwoner in 2025 te bereiken.  
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BIJLAGE 1: INHOUDELIJKE BELEIDSKADERS 
 

Naast wet- en regelgeving (zoals de Gemeentewet, Wet Milieubeheer en de Wet Gemeenschappelijke 
Regelingen) zijn de volgende beleidskaders op Avri van toepassing in 2020: 
 

• Landelijk Afvalbeheer Plan 2017 - 2023 (LAP); 

• Raamovereenkomst Verpakkingen 2013 – 2022; 

• Uitvoeringsprogramma VANG (Van Afval Naar Grondstof) 2013 - 2025; 

• Regionale Visie Afval en Grondstoffen 2017-2020; 

• Kwijtscheldingsregeling (2012) 
 
Landelijk beleidskader: Afvalbeheer Plan (LAP) miv 28 december 2017 
In het Landelijk Afvalbeheer Plan (hierna: LAP) zijn de landelijke uitgangspunten neergelegd op het gebied 
van afvalpreventie, recycling en afvalverwerking in Nederland. Het nationale programma is in 2014 door het 
kabinet ontwikkeld om de transitie naar een circulaire economie verder te stimuleren, en gemeenten aan te 
zetten tot minder restafvalproductie door middel van betere afvalscheiding. Gemeenten mogen in 2025 nog 
maar 30 kilo restafval per inwoner per jaar produceren.  
 
Regionaal beleidskader: Regionale Visie Afval en Grondstoffen 
In het kader van de landelijke doelstellingen om in 2025 30 kilo restafval per persoon per jaar te produceren, 
is er een Regionale Visie Afval en Grondstoffen opgesteld. Deze visie is als leidend kader door het AB van 
Avri op 13 oktober 2016. In deze visie zijn de ambities en doelstellingen van de gemeenten van regio 
Rivierenland op het gebied van afval- en grondstoffenbeheer voor 2017-2020 geformuleerd. Voor de periode 
vanaf 2021 is nog geen nieuwe visie opgesteld. Belangrijkste ambities die in de huidige visie zijn opgenomen 
zijn het inzetten op afvalpreventie, een stevige reductie van het restafval en een fors meer gescheiden 
inzameling van grondstoffen bij huishoudens 
 

Uitvoeringsprogramma Van Afval Naar Grondstof (VANG) 
In 2019 is het nieuwe beleid ingevoerd waarbij de doelstelling van de gemeenten is om per 2020 maximaal 
75 kg restafval per inwoner te produceren. Om dit te bereiken is gedurende 2019 een comfortprikkel 
ingevoerd, naast de bestaande prijsprikkel (betalen per aanbieding restafval). De inwoners van de acht 
regiogemeenten brengen hun restafval zelf naar een ondergrondse container in de buurt. Inwoners in de 
buitengebieden behouden hun mini container aan huis voor restafval. De uitvoering en effecten van het 
beleid worden continue gemonitord en waar mogelijk en in overleg met inwoners en gemeenten bijgesteld. 
Hiervoor wordt zo nodig flankerend beleid opgesteld. Handhaving zal een verdere ontwikkeling doormaken 
met als doel de zichtbaarheid vergroten. 
 
Raamovereenkomst verpakkingen 
In de Raamovereenkomst verpakkingen zijn door de VNG, het verpakkende bedrijfsleven en het ministerie 
van Infrastructuur en Milieu afspraken gemaakt over de inzameling en recycling van verpakkingen. 
Gemeenten worden, in het kader van de producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingen, vergoed voor 
het inzamelen, sorteren en vermarkten van kunststof verpakkingen en drankenkartons. De vergoedingen die 
gemeenten hiervoor ontvangen lopen de komende jaren terug. Dit betekent dat de gemeenten van Avri 
minder inkomsten ontvangen voor het verpakkingsmateriaal dat wordt ingezameld, gesorteerd en vermarkt 
(zie ook 4.5.3).  
 
Pluspakket 
Binnen het pluspakket gaat Avri niet uit van beleidswijzigingen. Deze zijn voorbehouden aan de 
opdrachtverstrekkende gemeente en verwerkt in de dienstverleningovereenkomst (DVO) tussen Avri en de 
gemeente. In samenspraak met de regisseurs van de gemeenten gaan we onze dienstenstructuur voor IBOR 
meer uniformeren en harmoniseren. Voor de begroting hanteert Avri de geldende DVO’s als uitgangspunt. 
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BIJLAGE 2: FINANCIELE KADERS EN UITGANGSPUNTEN 
 

Bij de samenstelling van de begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 wordt binnen de bestaande wet- 
en regelgeving rekening gehouden met onderstaande eigen financiële beleidskaders van Avri: 

• Financiële verordening Gemeenschappelijke Regeling Avri 2016; 

• Bijdrageverordening Avri 2016; 

• Verordening afvalstoffenheffing Avri; 

• Nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen Avri 2017; 

• Nota Reserves en Voorzieningen Avri 2017; 

• Treasurystatuut Avri 2016; 

• Nota activabeleid Avri 2018; 
 
Naast de genoemde financiële kaders vormt de vastgestelde begroting 2020 van Avri de basis voor de nog 
op te stellen begroting 2021, waar de ontwikkelingen uit voorliggende kadernota 2021 in worden verwerkt.  
 
Afvalstoffenheffing  
In de begroting van het basispakket worden de kosten gedekt door de afvalstoffenheffing. Deze bestaat uit 
een basistarief en variabele tarieven (o.b.v. aanbiedvolume) en aantal aanbiedingen restafval). De huidige 
verhouding tussen het basisdeel en variabel deel is 83%-17%. Gemeenten hebben de voorkeur uitgesproken 
om bij de inrichting van de tarieven het variabele deel in de toekomst te vergroten. Hierdoor wordt goed afval 
scheiden meer beloond, maar nemen ook de risico’s voor Avri toe. De variabele tarieven om dit te 
bewerkstellingen zijn afhankelijk van het scheidingsgedrag van inwoners (aantal aanbiedingen restafval) en 
de kostenontwikkeling van de begroting, zoals de balans met de variabele kosten voor de inzameling en 
verwerking van restafval. In strategisch perspectief willen we onderzoeken in hoeverre tariefstelling op 
andere fracties (bijv. GFT) bijdraagt aan het bewerkstelligen van de doelstellingen.  
 
Aantal aanbiedingen restafval  
Uitgangspunt voor het aantal aanbiedingen restafval is een gemiddeld aanbod van 60 kg. restafval per 
inwoner, conform begroting 2020. Doordat het nieuwe afvalbeleid gedurende het jaar 2019 is ingevoerd, zijn 
er bij het opstellen van de begroting 2021 (februari 2020) weinig representatieve ervaringscijfers beschikbaar. 
Indien over het 2e halfjaar 2019 een significante afwijking van het aanbod blijkt wordt de begroting 2021 hier 
zo nodig op bijgesteld.  
 
BTW 
Het BTW mengpercentage over de kosten van het basispakket is van invloed op het tarief afvalstoffenheffing 
en bedraagt 13,5%. De BTW opslag in de afvalstoffenheffing komt ten gunste van de gemeenten. Eventuele 
wijziging van het opslagpercentage heeft directe consequenties voor de gemeentelijke begroting. Gezien de 
ontwikkeling van de begroting van Avri willen we de bijstelling van het mengpercentage actualiseren en 
opnieuw aan de gemeenten voorleggen.  
 
Indexeringen  
De controllers van de Rivierenlandse gemeenschappelijke regelingen (GR-en) hebben eind oktober 2019 
afspraken gemaakt over het meer uniform hanteren van indexeringen. Met ingang van 2021 passen de 
GR’en dit zoveel mogelijk uniform toe, waarbij iedere GR specifieke branche indexeringen kan toepassen 
indien nodig. 
 
Cao-afspraken en raming salariskostenstijging 
De huidige CAO loopt tot 1 januari 2021. Voor het begrotingsjaar 2021 moet nog een nieuwe CAO afgesloten 
worden. Op basis van de huidige inzichten en gepubliceerde informatie van het CPB wordt in de begroting 
2021 gerekend met een loonontwikkeling van 2,9% (loonvoet sector overheid). Daarnaast houden we voor 
2021 rekening met een geschatte stijging van de pensioenpremies en overige sociale lasten (premies 
werknemersverzekeringen) van indicatief 1,4%, waardoor de totale stijging van de salariskosten in de 
begroting 2021 geraamd wordt op 4,3%. De invoering van de Wnra per 1 januari 2020 heeft naar verwachting 
geen effect heeft op de hoogte van de salariskosten. 
 
Prijsindexering kostenbudgetten 
Overeenkomstig de door het CPB opgestelde cijfers die in de septembercirculaire zijn opgenomen wordt een 
algemene prijsindexering toegepast van 1,8% (prijsindex nationale bestedingen).  
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Marktwerking IBOR 
Voor het uit te besteden werk voor de IBOR taken is sprake van branche specifieke marktwerking. De GWW 
sector verwacht aankomende jaren bij de aanbestedingen een kostenstijging van ca. 3% per jaar.  
 
Aantal inwoners 
Op basis van de Bijdrageverordening Avri 2016 vindt de verrekening van de BTW component in de 
afvalstoffenheffing plaats op basis van het aantal inwoners van de regiogemeenten (bron: Centraal Bureau 
voor de Statistiek). De inwoneraantallen voor 2021 worden gebaseerd op de inwoner aantallen per 1 januari 
2020. 
 

Systematiek van toerekening van indirecte kosten 
Het financiële model voor de toerekening van indirecte kosten is gebaseerd op de verhouding van de 
verwachte productieve inzet (productie manuren). Dit betekent dat de hoogte van de indirecte kosten 
samenhangt met de omvang van de activiteiten (basispakket, pluspakket, bedrijfsafval). Een dergelijk model 
past bij een uitvoeringsorganisatie als Avri, doordat (financiële) sturing op productie en productiviteit is 
gecreëerd. De indirecte kosten worden volgens deze verhouding ook op realisatiebasis naar de programma's 
doorbelast.  
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BIJLAGE 3: ONTWIKKELINGEN OP DE AFVAL- EN GRONDSTOFFENMARKT 

 
In deze bijlage gaan we in op een aantal ontwikkelingen binnen de afval- en grondstoffenmarkt die direct 
effect hebben op de waarde van afvalstromen en grondstoffen en daarmee de hoogte van de 
afvalstoffenheffing. We zien dat de grondstoffenmarkt grillig is en dit komt door te veel aanbod, aanscherping 
van importbeleid in andere landen en mindere kwaliteit van de aangeboden grondstoffen. Dit heeft direct 
effect op de vergoedingen en we zien dat in deze markten geen meerjarige contracten meer worden 
afgesloten. In Europa wordt geanticipeerd op deze trend door het creëren van extra productie capaciteit door 
verwerkers. De ontwikkeling wordt nu in gang gezet. Wij moeten ons blijven focussen op schone 
grondstofstromen om de gevolgen van deze marktontwikkelingen zoveel financieel te beperken. 
 
Papier  
De ontwikkelingen op de grondstoffenmarkt en de papiermarkt in het bijzonder hebben een direct effect op 
het resultaat van Avri. De invloed op de papiervergoeding heeft mede te maken met het aangescherpte 
importbeleid van China om de lokale inzameling van oud papier te stimuleren en vervuiling van geïmporteerd 
papier terug te dringen. De tarieven op de Europese markt staan hierdoor onder zware druk. 
De schommelingen in de papiervergoeding zijn daardoor voor Avri noodzakelijk om te volgen. Dit wordt 
duidelijk in de volgende cijfers: in de zomer van 2017 bereikt de vergoeding een piek van €142 per ton, terwijl 
de gemiddelde vergoeding in 2019 is gedaald naar €77,50 per ton. De tarieven zijn intussen verder gedaald 
en liggen lager dan destijds in de meerjarenbegroting voor 2021 is vastgesteld. De papiervergoeding blijft 
onzeker, waardoor dit risico beschreven is in het risicoprofiel van Avri. 
 
Daarnaast is door een landelijke toename van diftar de vervuiling in de papierstroom toegenomen en is de 
verwerkingscapaciteit vanwege het sluiten van de Chinese markt afgenomen. Dit maakt dat de acceptatie 
eisen sterk zijn aangescherpt. De maximale vervuiling in papier mag maximaal 3 % zijn maar landelijk (en 
ook bij de Avri gemeenten) ligt deze momenteel boven de 10%. Dit heeft ertoe geleid dat de papier 
verwerkers in Nederland iedere vracht uitgebreid analyseren. De mate van vervuiling wordt in mindering 
gebracht op de opbrengsten en de sorteer- en verbrandingskosten worden in rekening gebracht. 
 
Ook neemt het tonnage te verwerken papier af door toenemende digitalisering. De digitalisering zorgt 
enerzijds voor een daling van folders en bladen en anderzijds voor een stijging van het aantal karton binnen 
deze fractie, dat lichter is dan papier. Deze stijging wordt verklaard door een toenemend aantal inkopen op 
internet.  
 

Kunststof, drankenkartons en blik 
Er wordt vanuit de branche gekeken naar een nieuw regiemodel voor de inzameling van kunststof 
verpakkingen en drankenkartons. In dit nieuwe regiemodel zijn er twee mogelijkheden: alleen inzamelen 
(oude model) of inzamelen, sorteren en vermarkten (huidige model). Vanuit de VNG wordt gewerkt aan een 
nieuwe overeenkomst waarin onder andere de acceptatievoorwaarden van belang zijn. De vergoeding voor 
deze inzamel variant is voor de komende jaren al vastgesteld. Avri heeft een contract (huidige model) met de 
huidige verwerker tot 1 maart 2020. Graag willen we over op het nieuwe vergoedingsmodel waarin we alleen 
een vergoeding krijgen voor de inzameling en niet meer voor het vermarkten. Het vermarkten zal niet meer 
door de gemeenten afgehandeld worden maar door het Afvalfonds (namens het VNG), waardoor het risico 
op fluctuatie van de uiteindelijke vergoeding verminderd. De verwachting is dat we in het voorjaar 2020 een 
nieuwe overeenkomst hebben. 
 
Er worden landelijk meer kunststof verpakkingen ingezameld dan voorheen was ingeschat. De 
verwerkingscapaciteit is ontoereikend voor de hoeveelheden die nu worden gesorteerd. Dit maakt de afzet 
van kunststof verpakkingen moeilijk voor alle verwerkers in Nederland. Ook is de vervuiling vanwege de 
toename van diftar gemeenten toegenomen waardoor de afkeur toe neemt. Door de grote hoeveelheid 
kunststof verpakkingen en de toename van vervuiling is het risico dat de vergoedingen alleen maar verder 
gaan dalen. 
 
Schroot 
China was wereldwijd de grootste afnemer van schroot. China zet op dit moment schroot tegen sterk 
verlaagde tarieven op de markt. De vergoedingen van schroot zijn erg afhankelijk van de wereldmarkt; de 
tarieven zijn op dit moment stabiel. Na het deels sluiten van de export naar China is Turkije op dit moment 
vanuit Europa de grootste afnemer. We hebben een contract tot 2022 en naar verwachting zal de markt 
stabiel blijven.  
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Textiel 
De vervuiling van textiel neemt op nationaal niveau enorm toe door de toenemende invoering van 
inzamelmethoden als diftar. Ook neemt de hoeveelheid herdraagbaar textiel sterk af. Dit heeft te maken met 
de mindere en goedkopere kwaliteit die op de markt wordt gezet en betere afvalscheiding door onze 
inwoners. Deze mindere kwaliteit kan worden omgezet in vezels maar deze techniek is nog onvoldoende 
doorontwikkeld. Dit heeft tot gevolg dat er door de verwerkers geen vergoeding meer wordt gegeven voor 
textiel en in sommige gevallen, met name in stedelijk gebied, er zelfs moet worden betaald voor textiel. Avri 
heeft in november 2018 het contract verlengd voor de afzet van het ingezamelde textiel voor 1 jaar en gaat 
binnenkort met onze huidige verwerker in gesprek om de mogelijke verlenging voor 2020 te bespreken. Naar 
verwachting zal er geen vergoeding meer worden betaald voor de verwerking van textiel maar zullen we 
alleen een vergoeding voor transport ontvangen.  
 
GFT 
In december 2018 hebben de aandeelhouders van Twence het besluit genomen dat Avri niet toe kan treden 
als preferent aandeelhouder. Als gevolg hiervan is in 2019 een Europese aanbesteding gestart. Door krapte 
op de vergisting markt heeft er maar 1 partij ingeschreven en is het verwerkingstarief hoger uitgevallen dan in 
de meerjarenbegroting opgenomen. Het contract loopt tot 1 april 2023. 
 
Restafval 
Als gevolg van het regeerakkoord is de afvalstoffenbelasting per 1 januari 2019 verhoogd naar € 32,12 per 
ton. Deze verhoging was meer dan de verdubbeling die in de begroting was voorzien. Met de verhoging van 
de belasting hoopt de regering de hoeveelheid restafval te beïnvloeden. Dergelijke, niet beïnvloedbare, 
belastingmaatregelen werken verhogend door in het tarief afvalstoffenheffing. Voor 2021 is de verwachting 
dat de afvalstoffenbelasting, in mindere mate dan in 2019, verder verhoogd gaat worden.  
 
De tarieven op de markt voor verbranding stijgen als gevolg van groeiende hoeveelheid brandbaar restafval. 
Groot-Brittannië biedt moment veel restafval aan op de Nederlandse markt. Vanwege langlopende contracten 
en daarmee langdurige afspraken over verbrandingstarieven heeft voorgaande ontwikkeling geen direct 
financieel gevolg voor Avri. Het huidige contract loopt tot 31 maart 2020 met een eenzijdige optie (voor Avri) 
tot verlenging van twee keer twee jaar. Van deze verlenging wordt in de begroting 2021 uitgegaan en 
daarmee hetzelfde tarief (plus jaarlijks indexering).   
 

Overige afvalstromen 
De verhoging van de afvalstoffenbelasting had gevolgen voor alle stromen waar een residu na sortering bij 
vrijkomt. Onder residu wordt verstaan de te verbranden of te storten hoeveelheid restafval. Voorbeelden 
hiervan zijn huishoudelijk afval, A-B hout, bouw en sloopafval, riool kolken, gemaal slib en veegvuil. De 
verwachting is dat de afvalstoffenbelasting verder verhoogd gaat worden, waardoor de tarieven voor deze 
fracties waarschijnlijk ook zullen gaan stijgen. 
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BIJLAGE 4: PLANNING BEGROTING 2021  
 

Op basis van Vergaderschema 2020  

Vaststellen ontwerp begroting door Dagelijks Bestuur Avri 8 april 2020 

Toezending ontwerp begroting aan gemeenteraden 15 april 2020 

Zienswijzen retour gemeenten  10 juni 2020 

Behandeling zienswijzen in Dagelijks Bestuur Avri 17 juni 2020  

Aanbieden begroting incl. zienswijzen aan Algemeen Bestuur Avri 26 juni 2020 

Vaststelling begroting door Algemeen Bestuur Avri 9 juli 2020 

Aanbieden begroting aan de provincie  31 juli 2020 
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Aan de raden van de deelnemende gemeenten van de  
Gemeenschappelijke Regeling Avri 
      
      
             

 

 
 
 
Geachte raad, 
 
Wij bieden u bijgevoegd de Kadernota 2021 van Gemeenschappelijke Regeling (GR) Avri aan. Deze is vastgesteld 
in het Dagelijks Bestuur Avri van 4 december 2019 en tevens geagendeerd in het Algemeen Bestuur Avri van 13 
februari 2020. 
 
Artikel 27 van de GR Avri bepaalt dat het Dagelijks Bestuur van Avri vóór 15 april van het jaar, voorafgaande aan 
het jaar waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders aan de gemeenteraad 
voorlegt. Wij geven daar via bijgevoegde Kadernota 2021 invulling aan.  
 
In aanvulling op de bepalingen uit de GR leggen we de kadernota 2021 ter besluitvorming voor aan het Algemeen 
Bestuur van Avri (13 februari 2020). Hiermee bieden we een extra gelegenheid om tijdig het gesprek te voeren 
over de kaders voor de begroting en zodoende meer grip aan de voorkant van het begrotingsproces te creëren. 
Raadsleden worden via de voorafgaande platformbijeenkomst van Avri (8 januari 2020) over de kadernota 
geïnformeerd. Via deze kadernota proberen wij zodoende invulling te geven aan het regionale initiatief van 
raadsleden om de grip op gemeenschappelijke regelingen te vergroten. 
 
De uitgangspunten in deze Kadernota 2021 vormen de basis voor de ontwerp Begroting 2021 van Avri. Deze wordt 
uiterlijk 15 april 2020 aangeboden aan de gemeenteraden. U treft in de bijlage van de kadernota een planning aan 
van de bestuurlijke behandeling van de Begroting 2021 (inclusief zienswijze termijn). 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het dagelijks bestuur van Avri, 
 
 
 
 
 
J. Reus 
 
 
Bijlage(n): - Kadernota 2021 
   

Datum 19 december 2019 Uw kenmerk n.v.t. 

Onderwerp Kadernota 2021 GR Avri Ons kenmerk       

Contactpersoon Arie Bok E-mailadres bok@avri.nl 

Telefoonnummer (0345) 58 53 53             
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Aan : Algemeen Bestuur Avri 
Vergadering : 13 februari 2020 
Agendapunt : 7.2, ter besluitvorming 
Van : Dagelijks Bestuur 
Onderwerp : Wijziging Tarieventabel 2019  

    

    
Voorstel 

1. Huishoudens die voor 1 juli 2019 de beschikking hadden over meer dan één minicontainer 
voor restafval, te compenseren voor het halve jaar in 2019 dat zij deze container(s) niet meer 
hebben kunnen aanbieden; 

2. De Tarieventabel 2019 behorende bij Verordening Afvalstoffenheffing 2019 gewijzigd vast te 
stellen. 

 

 
Inleiding 
Op dit moment zijn er een aantal huishoudens in laagbouw die meer dan 1 restafval container hebben. 
Hiervoor betalen zij het vaste tarief van € 50 per container per jaar bovenop het standaard vaste tarief 
afvalstoffenheffing. Het gaat hier in totaal om 538 huishoudens. 
 
Deze groep huishoudens kunnen de extra restafval containers ook niet meer gebruiken. En daarom 
hebben zij recht op een half jaar restitutie. 
 
Het resterende bedrag van de belasting zijnde € 25 per container voor de 2e helft 2019 dient in 
vermindering te worden gebracht op de belastingaanslagen 2020 van deze huishoudens. 
 
Beoogd effect 
Een aanslag afvalstoffenheffing die overeenkomt met de geleverde dienstverlening.  
 
Argumenten 
1.1 Het Algemeen Bestuur is bevoegd tot (gewijzigde) vaststelling van de Tarieventabel behorende bij 
de Verordening Afvalstoffenheffing 2019. 
Het besluit bevat nadere regels bij de Tarieventabel. De actueel geldende verordening is op 20 
december 2018 vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Avri. De Tarieventabel 2019 hoort bij de 
Verordening Afvalstoffenheffing Avri. 
Er is geen aanleiding om de Verordening Afvalstoffenheffing aan te passen. 
 
1.2 Een aanpassing van belastingen is ook achteraf mogelijk. 
Aangezien het hier om een belasting gaat die geheven wordt over een tijdvak van een jaar en Avri 
gedurende dit jaar de belasting aanpast moet hiervoor restitutie gegeven worden Het is mogelijk om de 
tarieven achteraf aan te passen. Dit kan alleen als de aanpassing in het voordeel is van de 
belastingplichtige. Dat is hier het geval.  
 
1.3  De opgelegde heffing past door de aanpassing weer bij de geleverde dienst (het belastbare feit) 
Door de verplichte overgang naar de ondergrondse restafval locaties hebben deze inwoners teveel 
belasting betaald. Hiervoor moet restitutie gegeven worden over de resterende maanden van 2019 (juli 
– december 2019). 
 
Kanttekeningen 
Geen. 
 
Communicatie 
Het besluit tot wijzigen van Tarieventabel 2019 wordt bekend gemaakt in het digitale publicatieblad van 
de gemeenschappelijke regeling Avri en wordt ook opgenomen in de digitale regelingenbank voor 
lokale overheden. Het besluit zal daarnaast op de website van Avri worden geplaatst.  
 
Financiën 
De kosten voor deze restitutie regeling bedragen in totaal ong. € 19.500. Dit zijn de restitutie kosten (€ 
15.000)  en de kosten door BSR (€ 4.500) 
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De financiële gevolgen worden verwerkt in de jaarrekening 2019. 
 
Publicatie regeling 
Bij een aangepaste regeling zoals het Uitvoeringsbesluit ontstaan kosten voor de officiële publicaties. 
Deze kosten zijn naar schatting € 125 per regeling/publicatie. Deze kosten worden verwerkt in de 
jaarrekening 2019 
 
Uitvoering 
Dit besluit wordt na publicatie met terugwerkende kracht per 1 januari 2019 van kracht. Inwoners 
krijgen een brief met informatie. Daarna volgt restitutie door BSR. 
 
Bijlage(n) 

• Gewijzigde Tarieventabel 2019 behorende bij de Verordening Afvalstoffenheffing Avri 2019 

• Wijzigingsbesluit 
 



Bijlage als bedoeld in artikel 4 van de Verordening afvalstoffenheffing Avri  

Tarieventabel 2019 behorende bij de Verordening Afvalstoffenheffing Avri  
De bedragen genoemd in deze tabel zijn inclusief omzetbelasting, indien deze verschuldigd is. 
 
Hoofdstuk 1  Maatstaf en jaarlijks tarief afvalstoffenheffing vaste tarief (basis tarief)    

1.1 De belasting bedraagt per perceel en per jaar € 169 

 Deze belasting is gebaseerd op de mogelijkheid om per perceel twee containers 
bestemd voor groente-, fruit- en tuinafval, plasticverpakkingen en drankenkartons 
(PD) en papier en één container of afvalpas die toegang geeft tot een 
verzamelcontainer bestemd voor restafval te gebruiken, dan wel gebruik te maken 
van verzamelcontainers, hetgeen op de Afvalstoffenverordening Avri is gebaseerd.  

 
Hoofdstuk 2.1  Maatstaven en tarieven voor afvalstoffenheffing variabele deel tot 1 juli 2019 

2.1 De belasting als bedoeld in onderdeel 1.1 wordt vermeerderd met een variabel 
deel gebaseerd op het aantal aanbiedingen voor het op 1 januari van het 
belastingjaar of, indien de belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de 
belastingplicht, in bruikleen hebben van een bepaalde container of de 
mogelijkheid gebruik te kunnen maken van een verzamelcontainer en 
bedraagt per aanbieding van: 

 

2.1.1 Een container bestemd voor groente-, fruit- en tuinafval € 0,00 

2.1.2 Een container bestemd voor restafval, indien de inhoud van de container 240 
liter is 

€ 8,00  

2.1.3 Een container bestemd voor restafval, indien de inhoud van de container 140 
liter is 

€ 4,67  

2.1.4 Het gebruik van (ondergrondse) verzamel container voor restafval met 
inwerpopening van 60 liter voor huishoudens in hoogbouw en stadscentra 

€ 1,60  

2.1.5 Het gebruik van (ondergrondse) verzamel container voor restafval met 
inwerpopening van 30 liter voor huishoudens in hoogbouw en stadscentra 

€0,80  

2.1.6 Het gebruik van (ondergrondse) verzamel container voor restafval met 
inwerpopening van 30 liter voor overige huishoudens 

€ 1,00  

2.1.7 Een container bestemd voor oud papier en karton € 0,00 

2.1.8 Een inzamelzak bestemd voor plasticverpakkingen en drankenkartons € 0,00 

2.1.9 Een container bestemd voor plasticverpakkingen en drankenkartons € 0,00 

 
Hoofdstuk 2.2  Maatstaven en tarieven voor afvalstoffenheffing variabele deel vanaf 1 juli 2019 

2.2 De belasting als bedoeld in onderdeel 1.1 wordt vermeerderd met een 
variabel deel gebaseerd op het aantal aanbiedingen voor het op 1 januari van 
het belastingjaar of, indien de belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van 
de belastingplicht, in bruikleen hebben van een bepaalde container of de 
mogelijkheid gebruik te kunnen maken van een verzamelcontainer en 
bedraagt per aanbieding van: 

 

2.2.1 Een container bestemd voor groente-, fruit- en tuinafval € 0,00 

2.2.2 Een container bestemd voor restafval, indien de inhoud van de container 240 
liter is 

€ 8,00  

2.2.3 Een container bestemd voor restafval, indien de inhoud van de container 140 
liter is 

€ 4,67  

2.2.4 Het gebruik van (ondergrondse) verzamel container voor restafval met 
inwerpopening van 30 liter voor huishoudens in hoogbouw en stadscentra 

€ 0,80  

2.2.5 Het gebruik van (ondergrondse) verzamel container voor restafval met 
inwerpopening van 30 liter voor overige huishoudens 

€ 1,00  

2.2.6 Een container bestemd voor oud papier en karton € 0,00 

2.2.7 Een inzamelzak bestemd voor plasticverpakkingen en drankenkartons € 0,00 

2.2.8 Een container bestemd voor plasticverpakkingen en drankenkartons € 0,00 

 
Hoofdstuk 3  Maatstaven en tarieven voor afvalstoffenheffing vaste tarief extra container 

3.1 De belasting als bedoeld in onderdeel 1.1. wordt vermeerderd met een vast tarief 
voor het op 1 januari van het belastingjaar of, indien de belastingplicht later 
aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht, in bruikleen hebben van een extra: 

 

3.1.1 container van 140 of 240 liter, bestemd voor groente-, fruit- en tuinafval (maximaal 2 
containers per perceel) 

 
€ 0,00 

3.1.2 container van 140/240 liter, bestemd voor restafval (maximaal 2 containers per 
perceel) 

€ 50,00 

3.1.3 Container van 140 of 240 liter, bestemd voor plasticverpakkingen en drankenkartons € 0,00 

AB 13 februari 2020, 
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(maximaal 2 containers per perceel) 

3.1.4 container van 140 of 240 liter, bestemd voor oud papier en karton (maximaal 2 
containers per perceel) 

€ 0,00 
 

3.1.5 Het éénmalig verlenen van restitutie aan inwoners die vanaf 1 juli 2019 geen gebruik 
meer kunnen maken van hun 2e of volgende restafval container door het nieuwe 
afvalbeleid en waarbij restafval niet langer met een minicontainer wordt ingezameld. 
Restitutie is bedrag per container voor de periode juli – december 2019 

€ 25 

 
Hoofdstuk 4  Administratie- en leveringskosten voor het leveren/vervangen/herplaatsen van (extra) 

containers en het wijzigen van het containerpakket 

4.1 Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1.1 bedragen de eenmalige administratie- 
en leveringskosten voor het op aanvraag:  

4.1.1 Omwisselen van een container voor restafval van 240 liter voor een container van 
140 liter  € 0,00 

4.1.2 Leveren (extra) container(s) ongeacht volume per levering of omwisselen van 
toegangspas voor ondergrondse verzamelcontainer voor restafval naar een container 
voor restafval voor inwoners buitengebied  €35,00 

4.1.3 Omwisselen van  container(s) van 140 liter voor een container van 240 liter restafval, 
of omwisselen ongeacht volume van groente-, fruit- en tuinafval of papier container. € 35,00 

4.1.4 Leveren van een groente-, fruit- en tuinafval container of papiercontainer indien de 
gebruiker van een perceel deze nog niet in zijn bezit heeft € 0,00 

4.1.5 Inleveren van een (extra) container van 140 liter € 0,00 

4.1.6 Inleveren van een (extra) container van 240 liter € 0,00 

4.1.7 Leveren van een vervangende container in geval van vernieling/verbranding, diefstal 
of vermissing, mits daarvan een bewijs van aangifte bij de politie wordt overhandigd  € 0,00 

4.1.8 Het eenmalig omwisselen van een of meer containers uit het bestaande container 
pakket ongeacht volume, of eenmalig leveren van containers op aanvraag van een 
nieuwe bewoner van een perceel, mits de aanvraag daartoe binnen zes weken na 
inschrijving op het nieuwe adres is gedaan. Eventuele aanvullende wijzigingen vallen 
onder het bepaalde in de artikelen 4.1 t/m 4.1.7 € 0,00 

4.1.9 Omwisselen van een container voor restafval voor een toegangspas voor een 
ondergrondse verzamelcontainer voor restafval voor inwoners buitengebied  € 0,00 

4.1.10 Leveren op aanvraag van één extra afvalpas (maximum van 2 afvalpassen per 
perceel) per 1 juli 2019 € 15,00 

4.1.11 Het éénmalig omwisselen ongeacht volume, in 2019, van een container voor 
plasticverpakkingen en drankenkartons  € 0,00 

 
Hoofdstuk 5 Maatstaven en overige tarieven afvalstoffenheffing 

5.1 Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1 bedraagt de belasting voor de vervanging 
van een toegangsmiddel voor een (ondergrondse) verzamelcontainer bij verlies of 
diefstal, per keer 

 
€ 15,00 

5.2 Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1 bedraagt de belasting voor het aan huis 
inzamelen van grof huishoudelijk afval of de inname aan huis van elektrische en 
elektronische apparatuur, per aanvraag, ook bij het niet aan treffen van grof 
huishoudelijk afval/elektrische en elektronische apparatuur, of te ruilen inzamelmiddel 

 
 

€ 20,00 

5.3 Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1 en het bepaalde in hoofdstuk 5 bedraagt 
de belasting voor het opnieuw omruilen/nieuwe afspraak van een niet aangetroffen te 
ruilen inzamelmiddel/ grof huishoudelijk afval en elektrische apparaten op de 
afgesproken dag en tijdstip  

 
 

€ 20,00 

5.4 Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1 bedraagt de belasting voor een 
onderzoek/openen/legen van een inzamelmiddel op verzoek vanwege een verloren 
voorwerp per uur 

€ 50,00 
zonder 

kraan 
€ 85,00 met 
inzet kraan 

5.5 Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1 en het bepaalde in hoofdstuk 5 bedraagt 
de belasting bij annulering na 16.00 uur de werkdag vóór levering van een 
inzamelmiddel of afspraak tot inzameling van grof huishoudelijk afval/elektrische 
apparaten 

€ 20,00 

 
Hoofdstuk 6 Maatstaf wekelijkse inzameling groente-, fruit en tuinafval 

6.1 De belasting als bedoeld in hoofdstuk 1 wordt, indien gedurende een bepaalde 
periode in de zomermaanden het groente-, fruit- en tuinafval niet tweewekelijks maar 
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wekelijks wordt ingezameld, vermeerderd met een vast bedrag,  
a. de gemeente West Betuwe 
b. de gemeente West Maas en Waal.  

 
€ 6,78 
€ 3,02  

 
Hoofdstuk 7 Maatstaf inzameling zwerfafval 

7.1 Het vaste deel van de belasting als bedoeld in hoofdstuk 1 wordt, indien de kosten 
voor zwerfafval die een directe relatie hebben met het beheer van huishoudelijk 
afvalstoffen en die te herleiden zijn naar een dienst per aansluiting doorberekend 
door de gemeente, vermeerderd met een vast bedrag: 
Gemeente: West Betuwe    

 
 

€ 3.05  

7.2 Het vaste deel van de belasting als bedoeld in hoofdstuk 1 wordt, indien de kosten 
voor zwerfafval die een directe relatie hebben met het beheer van huishoudelijk 
afvalstoffen en die te herleiden zijn naar een dienst per aansluiting doorberekend 
door de gemeente, vermeerderd met een vast bedrag: 
Gemeenten: West  Maas en Waal en Maasdriel 

€ 3,06  

7.3 Het vaste deel van de belasting als bedoeld in hoofdstuk 1 wordt, indien de kosten 
voor zwerfafval die een directe relatie hebben met het beheer van huishoudelijk 
afvalstoffen en die te herleiden zijn naar een dienst per aansluiting doorberekend 
door de gemeente, vermeerderd met een vast bedrag: Gemeente:Culemborg.  

€ 3,09 
  

7.4 Het vaste deel van de belasting als bedoeld in hoofdstuk 1 wordt, indien de kosten 
voor zwerfafval die een directe relatie hebben met het beheer van huishoudelijk 
afvalstoffen en die te herleiden zijn naar een dienst per aansluiting doorberekend 
door de gemeente, vermeerderd met een vast bedrag: Gemeente: Zaltbommel  

€ 3,11 

7.5 Op verzoek van een gemeente (Tiel) worden de in onderdeel 7.1 genoemde kosten 
voor die gemeente voor de inwoners uit die gemeente verhoogd (tot 35% van de 
kosten) voor het opruimen van zwerfafval en het legen van afvalbakken binnen haar 
grondgebied en wordt het vaste deel van de belasting als bedoeld in hoofdstuk 1 
vermeerderd met een vast bedrag 

 
 

€ 10,13 
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TARIEVEN EN ACCEPTATIE VOORWAARDEN MILIEUSTRATEN Avri 
 
De volgende afvalstoffen worden gescheiden geaccepteerd bij de milieustraten van Avri tegen de genoemde 
voorwaarden en tarieven, 
 

Afvalstof Afvalcode Aanleveringcondities Maximale 
hoeveelheid 

Tarief  Bedrag 

Asbest/ asbesthoudend 
afval  

17.06.01 
17.06.05 

Luchtdicht verpakt in 
doorzichtig plastic van 
minimaal 0.2 mm dik. 

2 m² (20 kilo) per 
bezoek 

Gratis Nvt 

Bouw- en sloopafval 17.09.04 Onverpakt 2 m³ per bezoek Tarief  € 22,-- per 1/4 m³ 

Dakleer 17.03.01 Gebonden en 
ongebonden 

2 m³ per bezoek Tarief  € 22,-- per 1/4 m³ 

Frituurvet 20.01.25 In een afgesloten 
verpakking en bij 
voorkeur in originele 
verpakking 

Max. 10 liter per 
bezoek 

Gratis Nvt 

Ferro/metaal 20.01.40 Gebonden en 
ongebonden 

2 m³ per bezoek Gratis Nvt 

Glas 20.01.02 Gebroken en 
ongebroken 

2 m³ per bezoek Gratis Nvt 

Groen, snoeihout, 
takken 

20.02.01 Gebonden en 
ongebonden 

2 m³ per bezoek Gratis Nvt 

Grof restafval 
(volumineus of zwaar 
huishoudelijk afval dat 
niet via 
inzamelzak/middel ter 
inzameling 
aangeboden kan 
worden of daarin 
thuishoort)  

20.03.07 Gebonden en 
ongebonden 

2 m³ per bezoek Gratis Nvt 

Grond 20.02.02 Onverpakt 2 m³ per bezoek Tarief  € 22,-- per 1/4 m³ 

Harde kunststoffen 20.01.39 Schoon 2 m³ per bezoek Gratis Nvt 

Hout a- en b-kwaliteit 20.01.38 Gebonden en 
ongebonden 

2 m³ per bezoek Tarief  € 7,50 per 1/4 m³ 

Hout c-kwaliteit 20.01.37 Gebonden en 
ongebonden 

2 m³ per bezoek Tarief  € 22,-- per 1/4 m³ 

Klein chemisch afval Divers In afgesloten verpakking 
en bij voorkeur in 
originele verpakking 

50 kg per bezoek Gratis Nvt 

Koelkasten  20.01.23 Onverpakt 2 stuks per jaar Gratis Nvt 

Lege gasflessen  16.05.04 
16.05.05 

Compleet  4 stuks per jaar Gratis  Nvt 

Papier en karton 20.01.01 Gebonden en 
ongebonden 

2 m³ per bezoek Gratis Nvt 

Plasticverpakkingen en 
drankenkartons 

15.01.02 Kunststof inzamelzak 2 m³ per bezoek Gratis  Nvt 

Restafval  20.03.01 0 tot 60 liter 
dichtgebonden 
huisvuilzak  

2 m³ per bezoek Tarief  € 2,40 per max 
60 ltr huisvuilzak 

Schoon EPS 
(piepschuim) 

20.01.39 Ongebonden, droog en 
schoon 

2 m³ per bezoek Gratis Nvt 

Schoon gips 17.08.02 Ongebonden, droog en 
schoon 

2 m³ per bezoek Tarief  € 22,-- per 1/4 m³ 

Schone matrassen 20.03.07 Ongebonden, droog en 
schoon 

2 m³ per bezoek Gratis Nvt 

Schoon puin 17.01.07 Onverpakt 2 m³ per bezoek Tarief  € 5,-- per 1/4 m³ 

Tapijt 20.03.99 Gebonden en 
ongebonden 

2 m³ per bezoek Gratis  Nvt 

Textiel 20.01.10 
20.01.11 

In zakken 2 m³ per bezoek Gratis Nvt 
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Vlakglas 17.02.02 Gebroken en 
ongebroken 

2 m³ per bezoek Tarief  € 22,-- per 1/4 m³ 

Voertuigbanden  16.01.03 Ongebonden 5 banden per jaar Gratis Nvt 

Wit- en bruingoed  20.01.35 
20.01.36 

Onverpakt 5 stuks per jaar Gratis Nvt 

 
 
 
 
Aanleververboden:  
Afvalstoffen zoals uitgezonderd in artikel 4 van het "Acceptatiereglement milieustraten Avri" worden niet 
geaccepteerd. 
 
Behoort bij het besluit van het algemeen bestuur van 20 december 2018, 
 
De secretaris,        de voorzitter, 
 
 
 
 
E.J. de Vries        J. Reus 
 
 
 



 
 
 
Besluit tot wijziging van de Tarieventabel 2019 behorende bij de Verordening 
Afvalstoffenheffing Avri 2019 
 
Het Algemeen Bestuur van Avri 
 
gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 4 december 2019; 
 
overwegende dat het wenselijk is om het hoofdstuk 3 Maatstaven en tarieven voor afvalstoffenheffing vaste 

tarief extra container te wijzigen. 
 
gelet op artikel 15.33 van de Wet milieubeheer en artikel 21, eerste lid, van de gemeenschappelijke 
regeling Avri 
 
besluit:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
tot wijziging van de Tarieventabel 2019 behorende bij de Verordening Afvalstoffenheffing Avri 2019: 
 
Artikel I 
Hoofdstuk 3.1.5  wordt toegevoegd en komt als volgt te luiden: 
 
3.1.5 
Het éénmalig verlenen van restitutie aan inwoners die vanaf 1 juli 2019 geen gebruik meer kunnen maken 
van hun 2e of volgende restafval container door het nieuwe afvalbeleid en waarbij restafval niet langer met 
een minicontainer wordt ingezameld. Restitutie is bedrag per container voor de periode juli – december 
2019 : € 25. 
 
Artikel II Inwerkingtreding 
Dit besluit treedt na bekendmaking daarvan met terugwerkende kracht in werking met ingang  van 1 januari 
2019. 
  
 
Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 13 februari 2020.  
 
Het Algemeen Bestuur Avri. 
secretaris    voorzitter 
 
 
 
 
W. Brouwer    J. Reus 
 

AB 13 februari 2020, 
Agendapunt 7.2 


