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Wat willen we met dit project bereiken?  

Het inzamelen van papier op de huidige wijze is niet toekomstbestendig door: 

 Te kort aan chauffeurs in de avonden; 

 Problemen voor verenigingen met betrekking tot het leveren van vol-

doende vrijwilligers indien inzameling overdag gebeurt; 

 Kosten van inzamelen met andere bedrijven die steeds hoger oplopen, 

omdat zij met dezelfde problemen kampen. 

 

Verenigingen hebben de noodzaak van de papierinzameling voor hun begro-

ting kenbaar gemaakt en de wens voor een 5- tot 10 jarig contract uitgespro-

ken. Zij willen rust en zekerheid en vragen om een langetermijnstrategie.  

 

Om de vergoeding aan de verenigingen voor de toekomst te waarborgen en 

te rechtvaardigen kijken we voor verenigingen naar alternatieve werkzaam-

heden die binnen het basispakket vallen, waardoor verenigingen op een bre-

der terrein kunnen worden ingezet. 

 

Het jaar 2020 gebruiken we om deze alternatieve werkzaamheden verder uit 

te werken en uit te testen middels pilots. Het uiteindelijke doel is om een toe-

komstbestendig takenpakket samen te stellen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het inzamelen van papier door verenigingen komt 

onder druk te staan. In dit rapport beschrijven we 

daarom verschillende alternatieve werkzaamheden 

die papierverenigingen kunnen uitvoeren om hun 

vergoeding te rechtvaardigen.  

 

Per alternatief hebben we de randvoorwaarden, de 

tijdsbesteding en de benodigde instructie of oplei-

ding vastgesteld. Daarnaast hebben we gekeken 

naar de praktische uitvoerbaarheid voor zowel de 

verenigingen als Avri en de bijdrage die het levert 

aan een schone en duurzame leefomgeving.  
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1. Proces tot nu toe 
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 Aanleiding 

Op 16 oktober 2016 is het AB akkoord gegaan om het contract met de 

verenigingen voor de papierinzameling tot 31 december 2019 te verlen-

gen. 

 

In 2018 heeft Avri een wijziging doorgevoerd in de wijze van papierinza-

meling met verenigingen om aan de geldende wet- en regelgeving te kun-

nen voldoen, volgens de arbeidstijden- en rijtijdenwet en de CAR UWO. 

Dit betekent dat veel routes moesten worden ingekort en het rijden in de 

avond minder aantrekkelijk werd voor chauffeurs.  

 

Om toch zoveel mogelijk routes met inzet van verenigingen te blijven in-

zamelen, is aan de verenigingen en de chauffeurs gevraagd om mede-

werking te geven aan een aantal zaken: 

 Bereidheid van verenigingen om overdag in te zamelen en hiervoor 

vrijwilligers te leveren; 

 Verplaatsen van routes naar een andere dag; 

 Inzet van chauffeurs van de verenigingen; 

 Hulpauto's inzetten. Eén hulpwagen helpt twee verenigingen, wat bv 

betekent dat op 4 vrachtwagens bij 2 routes, 1 hulpauto (zijlader) 

wordt ingezet waarbij geen inzet van vrijwilligers nodig is, om de 

maximale inzameltijd van 3 uur niet te overschrijden; 

 Routes rijden met inzet van een zijlader; 

 Huidige chauffeurs vragen meer routes te rijden; 

 Nieuwe chauffeurs werven, zowel intern als extern. 

Ondanks bovengenoemde maatregelen, moest Avri constateren dat de 

ontstane situatie bij het papier inzamelen in samenwerking met de ver-

enigingen onder druk komt te staan. Deze tendens doet zich ook voor bij 

andere afvalinzamelbedrijven.  

 

Het is zo dat sommige verenigingen op dit moment minder vrijwilligers 

leveren, maar nog wel de afgesproken vergoeding ontvangen. In de toe-

komst zijn er naar verwachting vaker aanpassingen nodig en kan het 

aantal verenigingen toenemen dat minder vrijwilligers levert, maar een 

even hoge vergoeding krijgt.  

 

De belangen voor Avri en de verenigingen zijn gelijk. Zowel de verenigin-

gen als de papierchauffeurs willen graag duidelijkheid over de toekomst 

van het papier inzamelen. Het inzamelen van papier op de huidige wijze 

lijkt niet toekomstbestendig te zijn. Om de vergoeding aan de verenigin-

gen voor de toekomst te waarborgen en te rechtvaardigen kijken we 

daarom voor verenigingen naar alternatieve werkzaamheden die binnen 

het basispakket vallen, waardoor verenigingen op een breder terrein kun-

nen worden ingezet. 

 Verkenning alternatieven 

Bijeenkomst 18 maart 2019 

Avri heeft onderzocht of er alternatieven mogelijk zijn, waarbij de vereni-

gingen inkomsten kunnen behouden door nuttige inzet te leveren ten be-

hoeve van het afvalbeheer. Op 18 maart 2019 heeft Avri samen met de 
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verenigingen gekeken naar kansrijke alternatieven. Doel van deze bijeen-

komst was om bij verenigingen te toetsen waar mogelijkheden liggen en 

aan welke alternatieven verenigingen de voorkeur geven. Daarnaast heb-

ben verenigingen nog andere alternatieven aangedragen.  

 

De volgende alternatieven zijn hier besproken:  

 Afvalconsulent (educatieve inzet); 

 Afvalcoach (ondersteunende inzet); 

 Inzameling van voedselafval in stadscentra en eventueel bij de hoog-

bouw (afvalfiets); 

 Inzet van vrijwilligers bij mobiele milieustraten; 

 Adoptie van ondergrondse containers. 

 

De verenigingen hebben aangegeven welke alternatieven op het eerste 

oog de voorkeur hebben. Al waren de alternatieven nog niet ver genoeg 

uitgewerkt om een goed oordeel te geven. Hieruit bleek dat er onvol-

doende draagvlak was voor de afvalconsulent en de afvalfiets. Over de 

afvalcoach waren de meningen verdeeld. De mobiele milieustraat en 

adoptie van ondergrondse containers werden wel als positief ervaren.  

 

Ook hebben de verenigingen zelf verschillende alternatieven aangedra-

gen. De meest kansrijke hiervan waren:  

 Inzet van vrijwilligers op de milieustraat (bv op zaterdag);  

 Zwerfafval inzamelen. 

 

 

Besluit AB 4 juli 2019 

Het AB heeft op 4 juli 2019 besloten om het contract met de verenigin-

gen te verlengen tot 31 december 2020 en het jaar 2020 te gebruiken 

om pilots te draaien om de verbreding van taken in het basispakket met 

papierverenigingen daarmee mogelijk te maken.  

 

Bespreeknotitie DB 19 februari 2020 

Op 19 februari 2020 heeft het DB een notitie besproken waarin we de 

opdracht vanuit het AB nogmaals toetsen. Gekeken is of Avri zelf de in-

zameling kan gaan doen en de bespaarde kosten kunnen worden inge-

zet om ook andere verenigingen een kans te geven om werkzaamheden 

uit te voeren tegen een vergoeding of de afvalstoffenheffing te verla-

gen. Hieruit is naar voren gekomen dat de wens van Avri op dit moment 

niet is om de papierinzameling helemaal zelf te gaan doen. De opdracht 

is om alternatieven werkzaamheden te onderzoeken om de vergoeding 

voor de huidige verenigingen te waarborgen en rechtvaardigen.  

 

Bijeenkomst 9 maart 2020 

Op basis van de voorkeuren van de verenigingen en de praktische uit-

voerbaarheid van de diverse alternatieven, hebben we vier alternatieven 

uitgekozen om verder uit te werken:  

 Inzet van vrijwilligers bij mobiele milieustraten;  

 Inzet van vrijwilligers op de milieustraat op zaterdag; 

 Adoptie van ondergrondse containers; 

 Zwerfafval opruimen. 

 



 

 

7 
 

Op 9 maart 2020 hebben Avri en De AfvalSpiegel samen met ca. 30 ver-

enigingen gekeken naar deze alternatieven. Het doel van de avond was 

om de praktische uitvoerbaarheid, inzet van vrijwilligers en kansen en 

risico’s in kaart te brengen. De opgehaalde informatie is als input mee-

genomen in dit rapport. 

 

Digitale sessies 15 en 16 juni 2020 

Het plan was om een plenaire sessie op 30 maart 2020 te organiseren 

met de vertegenwoordigers van alle verenigingen. Gezien de maatrege-

len die de overheid heeft genomen om de verspreiding van het corona 

virus in te perken, kon deze bijeenkomst niet door gaan. In afwachting 

van de ontwikkeling van de corona maatregelen, is uiteindelijk eind mei 

2020 besloten om digitale sessies te organiseren op 15 en 16 juni 

2020.  

 

Voor deze digitale sessies waren de vertegenwoordigers van alle ver-

enigingen uitgenodigd. Tijdens de sessies hebben we de vier alternatie-

ven voorgelegd. Het doel van de sessies was om bij alle verenigingen te 

peilen of zij bereid zijn de alternatieve werkzaamheden in de toekomst 

mogelijk uit te voeren. Ook konden ze aandachtspunten meegeven.  
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2. Uitgangspunten en  

randvoorwaarden 
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 Huidige situatie 

Inzet van Avri 

Op dit moment krijgen 89 verenigingen een vergoeding voor het ophalen 

van oud papier. Om aan de huidige wet- en regelgeving te voldoen heeft 

Avri wijzigingen doorgevoerd. Dit houdt onder meer in dat Avri routes 

heeft ingekort en ze minder in de avond rijden. Een aantal routes zijn ge-

deeltelijk naar overdag verplaatst, op andere routes rijdt een zijlader (zon-

der vrijwilligers) of hulpauto een deel van de route. Ook is het zo dat een 

aantal verenigingen niet (meer) in hun eigen dorp/stad, of zelfs in hun 

eigen gemeente het papier inzamelen. 

 

Het leveren van vrijwilligers kwam hierdoor in de knel, met als gevolg dat 

50 van de 89 verenigingen minder vrijwilligers leveren dan voorheen. In 

totaal leveren 4 verenigingen helemaal geen vrijwilligers op dit moment. 

Voor de corona crisis zetten zij wel één of meer vrijwilligers in die mee-

reden op de zijlader van Avri, maar vanwege de corona crisis is dit ge-

stopt. Hun taak was het recht zetten van de containers, maar dit bleek 

alleen in de eerste maanden noodzakelijk.  

 

De verwachting is dat in de toekomst nog meer verenigingen in de knel 

komen bij het leveren van vrijwilligers indien meer routes moeten worden 

verplaatst naar overdag.    

 

 
Tabel 2.1 Aantal verenigingen en inzet van Avri per gemeente 

 

Gemeente
Aantal 

verenigingen
Inzet door Avri

Achterlader zonder 

vrijwilligers

Zijlader(s) zonder 

vrijwilligers
Hulpauto

Buren 10 6 0 5 1

Culemborg 6 3 0 3 0

Maasdriel 13 5 0 3 2

Neder-Betuwe 7 6 0 4 2

Tiel 11 8 0 6 2

West Maas en Waal 9 7 0 7 0

West-Betuwe 20 11 1 7 3

Zaltbommel 13 4 0 4 0

Totaal 89 50 1 39 10
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Gemiste uren 

Op basis van de aanvullende inzet van Avri, hebben we berekent wat op 

dit moment de ‘gemiste’ uren zijn van de verenigingen. Deze zijn berekent 

aan de hand van het aantal uren dat Avri inzet door middel van zijladers 

en hulpauto’s. Daarbij zijn we voor het gemak uitgegaan van de totale tijd 

van een zijlader of hulpauto (dus inclusief aan- en afrijtijd) en twee vrij-

willigers per auto (zoals nu ook bij de achterladers het geval is). Bijvoor-

beeld: een vereniging wordt geholpen door een zijlader zonder vrijwil-

ligers, die 3 uur op een dag rijdt. De gemiste uren zijn 3 uur x 2 vrijwilligers 

= 6 uur.  

 

In tabel 2.2. is per gemeente een verdeling gemaakt over het aantal ge-

miste uren per maand. Bij de 39 verenigingen zonder inzet van Avri, rijden 

de route helemaal met vrijwilligers. De verenigingen die maximaal 3 ge-

miste uren hebben, worden ondersteund door een hulpauto of een zijl-

ader met een vrijwilliger. In de groep die 9 of meer gemiste uren heeft per 

maand, zitten een aantal verenigingen die door meerdere zijladers wor-

den ondersteund door Avri en de vier verenigingen die zelf geen inzet le-

veren.  

 

Een groot deel van de verenigingen worden dus niet of slechts beperkt 

ondersteunt door de inzet van hulpauto’s of zijladers door Avri. Slechts 

bij een kleine groep van 17 verenigingen is deze ondersteuning substan-

tieel. In bijlage 1 staat een uitgebreid overzicht van de gemiste uren per 

vereniging. In totaal gaat het om 4.830 uren per jaar. 

 

  

 
Tabel 2.2 Aantal verenigingen per gemeente onderverdeeld in het aantal gemiste uren 

 

Gemeente
Aantal 

verenigingen

Geen inzet 

door Avri

Gemiste uren 

3 of minder

Gemiste uren 

3-9

Gemiste uren 

9 of meer

Buren 10 4 1 3 2

Culemborg 6 3 0 3 0

Maasdriel 13 8 2 1 2

Neder-Betuwe 7 1 2 3 1

Tiel 11 3 2 2 4

West Maas en Waal 9 2 0 2 5

West-Betuwe 20 9 3 6 2

Zaltbommel 13 9 0 3 1

Totaal 89 39 10 23 17
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Vergoeding 

De vergoeding wordt op dit moment berekend door het aantal aanslui-

tingen dat in de inzamelroute zit. Elke vereniging krijgt €8,135 per aan-

sluiting. Dit bedrag is voor de inwoners doorberekend in de afvalstoffen-

heffing. Omdat Avri in sommige routes ondersteunt met een zijlader, le-

vert niet elke vereniging een gelijkwaardige tegenprestatie. Zij ontvangen 

namelijk het totale bedrag voor hun inzamelwijk, terwijl ze minder vrijwil-

ligers inzetten dan normaal.  

 

Om de verschillen tussen de verenigingen goed in beeld te kunnen bren-

gen, hebben we de vergoeding omgerekend naar een uurtarief. We heb-

ben hierbij gekeken naar het aantal uren die worden gereden door de wa-

gens van Avri en het aantal vrijwilligers dat op deze wagens staan. Het 

aantal uren van de vrijwilligers ligt in de werkelijkheid iets lager, aange-

zien hier ook de tijd zit van Avri naar de start van de route en terug.  

 

Als we deze uurtarieven naast elkaar zetten, zien we erg grote verschil-

len. Het laagste uurtarief komt uit op €21,39 en het hoogste uurtarief is 

€106,58. Het gemiddelde uurtarief van alle verenigingen bij elkaar ligt op 

€46,06.  

 

 
Tabel 2.3 Gemiddeld uurtarief 

 Uitgangspunten 

Vergoeding 

Het uitgangspunt vanuit het bestuur is dat de verenigingen naar verhou-

ding een gelijkwaardige tegenprestatie leveren voor de vergoeding. De 

huidige vergoeding is gebaseerd op het aantal aansluitingen. Bij de alter-

natieven is het niet mogelijk om te rekenen met aantal aansluitingen. De 

werkzaamheden worden uitgedrukt in aantal uren die de vrijwilligers 

moeten inzetten. We kijken daarbij hoeveel uren de vereniging op dit mo-

ment te weinig inzet.   

 

Een aantal verenigingen hebben de suggestie gegeven om het deel van 

hun aansluitingen waar Avri nu inzet op pleegt helemaal terug te geven 

aan Avri. Daarmee staan ze ook dat deel van hun vergoeding af. Zij hoe-

ven dan geen alternatieve werkzaamheden uit te voeren, maar ontvan-

gen dus wel een lager bedrag. Het belangrijkste is namelijk dat de tegen-

prestatie in verhouding staat tot de vergoeding die ze ontvangen. Vanuit 

de bedrijfsvoering van Avri is dit alleen mogelijk voor routes die Avri op 

dit moment al rijdt. Verenigingen mogen niet delen van hun route die ze 

nu zelf doen, terug gaan geven aan Avri. Dit zou namelijk betekenen dat 

Avri allerlei versnipperde routes gaat rijden, wat de efficiënte niet ten 

goede komt.  

 

  

Verschillende scenario's Gemiddeld uurtarief

Verenigingen zonder extra inzet door Avri € 36,17

Verenigingen met extra inzet door Avri € 52,73

TOTAAL € 46,06
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Kosten 

Het doel is om de alternatieven kostenneutraal uit de kunnen voeren. 

Kosten die we besparen door de inzet van zijladers in plaats van achter-

laders, kunnen worden ingezet om de overige kosten te dekken.  

 

Toekomstbestendigheid 

Papier levert steeds minder op. De verwachting is daarnaast dat in de 

toekomst nog meer verenigingen in de knel komen bij het leveren van 

vrijwilligers indien meer routes moeten worden verplaatst naar overdag. 

Aan de andere kant hebben verenigingen de noodzaak van de vergoeding 

voor hun begroting kenbaar gemaakt en de wens voor een 5- tot 10 jarig 

contract uitgesproken. Zij willen rust en zekerheid en vragen om een lan-

getermijnstrategie. Het doel is dan ook om te komen tot alternatieve te-

genprestaties die toekomstbestendig zijn.  

 

 Randvoorwaarden 

Per alternatief kijken we naar de tijdsbesteding, de praktische uitvoer-

baarheid voor zowel de verenigingen als Avri, de kosten en de bijdrage 

die het levert aan een schone en duurzame leefomgeving.  

 

Er zijn een aantal belangrijke randvoorwaarden waar de alternatieven 

aan moeten voldoen:  

 Duidelijke afbakening van werkzaamheden: voor de praktische 

uitvoerbaarheid voor de verenigingen moet het heel duidelijk zijn 

welke werkzaamheden de vrijwilligers moeten uitvoeren en 

welke werkzaamheden buiten het takenpakket liggen. Zo mogen 

vrijwilligers op de (mobiele) milieustraat geen KCA aannemen; 

hiervoor hebben ze niet de juiste certificaten.  

 Benodigde instructie/opleiding: de verenigingen moeten de 

juiste instructie of opleiding krijgen van Avri om de werkzaam-

heden goed uit te voeren.  

 Juridisch afgedekt: gemeenten die geen overeenkomst hebben 

afgesloten met Avri voor het opruimen van zwerfafval in de 

openbare ruimte, komen ook niet in aanmerking voor dit alterna-

tief.  

 Rechtsgelijkheid: de inzet van een mobiele milieustraat op 

slechts een aantal plaatsen zorgt voor ongelijkheid in de mate 

van service. Dit is nu ook het geval bij de vaste milieustraten en 

is niet bezwaarlijk, mits er duidelijke criteria zijn op basis waar-

van de keus voor een bepaalde locatie is gemaakt.  
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In dit hoofdstuk kijken we per alternatief naar de praktische uitvoerbaar-

heid, de taken voor de vrijwilligers, de benodigde instructie of opleiding, de 

tijdsbesteding van zowel de vrijwilligers als van Avri en de kosten. Daar-

naast benoemen we de belangrijkste kansen en risico’s. 

 Mobiele milieustraat 

Inzet van vrijwilligers bij mobiele milieustraten  

Op dit moment heeft Avri vier milieustraten. Door het uitgestrekte gebied 

zijn deze voor met name inwoners van kleine kernen erg ver weg. Bij een 

mobiele milieustraat kunnen inwoners voor beperkte afvalstromen kleine 

spullen brengen, die bijvoorbeeld in een boodschappentas of -kratje pas-

sen. Door het inzetten van een mobiele milieustraat verhoogt Avri de ser-

vice naar de bewoners nog verder en verruimt Avri de capaciteit van de 

huidige milieustraten en wordt de verkeersdruk ontlast. 

 

Ervaring GAD 

De GAD gebruikt sinds 2017 een mobiel scheidingsstation in de vorm 

van een container. Een chauffeur van de GAD zet de container op locatie 

waarna twee medewerkers het station bemannen: een medewerker van 

de milieustraat en een afvalcoach. De twee medewerkers vervullen naast 

het aanwijzen van de afvalstromen ook een rol in de voorlichting. Aan het 

einde van de dag komt de chauffeur het station weer ophalen waarna de 

bakken via een heftruck op de milieustraat worden omgewisseld voor 

lege bakken. Zo is het station direct weer klaar voor de volgende dag. 

De GAD liep aan tegen de standplaatsvergunningen bij de gemeenten. 

Ook gebruikt de GAD het station vooral door de weeks, omdat op zater-

dag veel pleinen worden gebruikt door marktkramen.  

 

 

Afbeelding 3.1 Mobiele milieustraat van de GAD  
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Ervaring Afvalstoffendienst ‘s-Hertogenbosch 

Ook de Afvalstoffendienst ’s-Hertogenbosch gebruikt sinds enkele jaren 

een mobiele milieustraat: ‘het scheidpunt’. Het scheidpunt is een aanhan-

ger die met een busje naar de locatie wordt gereden. De afvalstoffen-

dienst heeft met het station twee doelen: het terugdringen van restafval 

door de verhoogde service en het geven van voorlichting over wat er met 

het afval gebeurt. Het scheidpunt staat van maandag tot en met vrijdag 

op verschillende plekken. Door te weinig animo van zowel medewerkers 

als inwoners wordt het station niet op zaterdag ingezet.  

 

 
Afbeelding 3.2 Scheidpunt van de Afvalstoffendienst ’s-Hertogenbosch  

Het scheidpunt wordt alleen bemand door de chauffeur van de wagen. 

Bezoekers stappen in de wagen om het afval in de bakken te doen. Vol-

gens de chauffeur komen met name (dezelfde) 65-plussers langs die het 

gezellig vinden om een praatje te maken. De Afvalstoffendienst merkt 

dat het erg moeilijk is om personeel te werven om het station te beman-

nen, dit komt volgens de chauffeur door het geestdodende werk.  

 

Wat betekent dit praktisch? 

De mobiele milieustraat staat op vaste tijden in een wijk. Inwoners kun-

nen hier een aantal kleine afvalstromen inleveren.  

 

Wij stellen voor om de volgende stromen in te zamelen:  

 Kleine elektrische apparaten 

 Boeken  

 Hard kunststof (o.a. plastic speelgoed)  

 Frituurvet en olie uit de keuken 

 IJzer 

 Piepschuim (EPS) 

 Batterijen en spaarlampen 

 

De mobiele milieustraat kan om te beginnen elke zaterdag op twee loca-

ties staan; op één locatie in de ochtend van 9.00 tot 12.00 uur en op een 

andere plek in de middag van 13.00 tot 16.00 uur. Aanvullend kan de mo-

biele milieustraat ook op donderdagavond (koopavond) van 17 tot 20 uur 

worden ingezet. Met een frequentie van één keer per maand per locatie, 

kan Avri zo twaalf locaties bedienen. 
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Wij stellen de volgende twaalf locaties voor:  

 Lienden   Buren 

 Maurik   Buren 

 Dodewaard  Neder-Betuwe 

 Kesteren   Neder-Betuwe 

 Ochten   Neder-Betuwe 

 Opheusden  Neder-Betuwe 

 Hedel   Maasdriel 

 Kerkdriel  Maasdriel 

 Beesd   West-Betuwe 

 Herwijnen  West-Betuwe 

 Beneden-Leeuwen West Maas en Waal 

 Brakel    Zaltbommel 

 

Hier is eventueel nog ruimte voor input vanuit de gemeenten en/of 

de verenigingen: waar moet volgens hen een mobiele milieustraat ko-

men?”  

 

Deze locaties zijn geselecteerd op basis van de locatie ten opzichte van 

een vaste milieustraat en het aantal inwoners. Alle dorpskernen met 

meer dan 4.000 inwoners zijn geselecteerd (mits deze niet binnen 5 km 

van een huidige milieustraat liggen). Dit is aangevuld met dorpskernen 

met relatief veel inwoners (voor die gemeente) die (relatief) ver weg van 

de vaste milieustraten liggen.  

 

Als Avri besluit om de mobiele milieustraat doordeweeks ook op andere 

avonden, of overdag in te zetten, komen hier nog een aantal locaties bij.  

 

Taken 

Vrijwilligers hebben alleen de rol om bezoekers de juiste bakken te wij-

zen. Het is niet realistisch om van de vrijwilligers te vragen om ook voor-

lichting te geven.  

 

Benodigde instructie/vaardigheden  

Verenigingen leveren per locatie twee vrijwilligers om de mobiele milieu-

straat te bemannen. De vrijwilligers hebben hiervoor een instructie nodig 

zodat zij de juiste kennis hebben over de afvalstromen.  

 

Tijdsbesteding en kosten 

Tijdbesteding Avri 

Medewerkers van Avri zijn nodig bij het neerzetten, weghalen en leegma-

ken van de mobiele milieustraat (dit gebeurt op één van de vaste milieu-

straten). Ook moet er altijd een medewerker van Avri aanwezig zijn om 

toezicht te leveren. Daarnaast moet de mobiele milieustraat frequent 

worden opgeruimd en schoongemaakt. 

 

Tijdbesteding verenigingen 

De vereniging die de mobiele milieustraat bemant moet twee vrijwilligers 

leveren. Zij werken dan 3 uur per vrijwilliger op de mobiele milieustraat. 

Op zaterdag is er één vereniging die in de ochtend vrijwilligers levert en 

één in de middag. Op donderdagavond levert één vereniging vrijwilligers.  
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In de voorgestelde frequentie betekent dit voor de zaterdagen 4 vrijwil-

ligers en voor de donderdagen 2 vrijwilligers, 3 uur per dienst, voor 4 da-

gen per maand. Voor dit alternatief kan op deze manier maximaal 72 uur 

per maand worden ingevuld als de mobiele milieustraat alleen op zater-

dag en donderdagvond wordt ingezet.  

 

Door het aantal locaties uit te bereiden wanneer ook op andere avonden 

de mobiele milieustraat wordt ingezet of door misschien wel op het-

zelfde moment meerdere mobiele milieustraten in te zetten, kunnen vrij-

willigers meer uren maken.  

 

Kosten 

De kosten bij de mobiele milieustraat zitten met name in de eenmalige 

aanschaf. Een mobiele milieustraat is relatief goedkoop te realiseren 

door het ombouwen van een bestaande container of kar. De aanschaf 

van een kant en klare mobiele milieustraat, zoals dat van de GAD, kost 

echter wel ca. €70.000.  

 

Kansen en risico’s 

Kansen 

De inzet van een mobiele milieustraat past goed binnen het beleid van 

Avri en draagt bij aan het behalen van de doelstellingen. Kleine afvalstro-

men die inwoners welllicht eerst in de grijze container of ondergrondse 

container deden, worden nu gescheiden ingezameld. Ook verhoogt het 

de service naar inwoners. Zij hoeven nu niet voor een aantal kleine afval-

stromen naar één van de vaste milieustraten rijden. Dit is met name fijn 

voor inwoners die ver van de milieustraat wonen of geen auto hebben. 

Tenslotte is de inzet van vrijwilligers heel zichtbaar en kan ook een soci-

ale rol vervullen. Wellicht dat inwoners van een dorp eerder naar een mo-

biele milieustraat komen als zij daarmee hun vereniging steunen.   

 

Na afloop van de pilot kan Avri uitbreiden naar meerdere plekken of de 

vrijwilligers ondersteunen met professionele krachten van Avri. Ook kan 

de mobiele milieustraat uitgebreid worden met meerdere afvalstromen 

(bijvoorbeeld herbruikbare spullen voor de verkoop in een kringloopwin-

kel) en ook door de weeks overdag of andere avonden op plekken komen 

te staan (met inzet van vrijwilligers en/of personeel van Avri). 

 

Risico’s 

De aanschaf van een nieuwe mobiele milieustraat is erg kostbaar. De 

mobiele milieustraat zal in het begin nog weinig bekendheid hebben, 

waardoor het aantal bezoekers tegen kan vallen. Door de inzet van vrij-

willigers kan Avri niet de voorlichting geven zoals bij de GAD. Hierdoor 

heeft de mobiele milieustraat bij Avri minder de buurtfunctie dan bij de 

GAD.  

 

Uit de ervaringen van zowel de GAD als de Afvalstoffendienst blijkt dat 

de inzet op zaterdag niet praktisch is. Het is dus een gok om de mobiele 

milieustraat juist alleen op zaterdag in te zetten. De GAD had bovendien 

moeite met het verkrijgen van de standplaatsvergunningen voor het 

neerzetten van de mobiele milieustraat. Het kan zijn dat Avri tegen het-

zelfde probleem aanloopt.   
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 Milieustraat op zaterdag 

Inzet van vrijwilligers op de milieustraat op zaterdag  

De zaterdag is de drukste dag op de vier milieustraten van Avri. Naast 

personeel van Avri zijn inhuurkrachten via Timing aanwezig. In plaats van 

of aanvullend op de inhuurkrachten kunnen verenigingen vrijwilligers le-

veren die tijdens de openingstijden op zaterdag aanwezig zijn om inwo-

ners te helpen bij het gescheiden inleveren van hun afval op de milieu-

straat. Indien Avri in de toekomst besluit ook in de avonden de milieu-

straat te openen, zou Avri vrijwilligers van verenigingen hier ook bij kun-

nen inzetten. 

 

Wat betekent dit praktisch? 

Avri moet een vaste groep vrijwilligers inwerken in te zetten op de milieu-

straat. Dit kan in plaats van de inhuurkrachten zijn of aanvullend op de 

inhuurkrachten. Per milieustraat kunnen enkele verenigingen elkaar af-

wisselen door telkens dezelfde vrijwilligers te leveren.  

 

Taken 

Concrete taken die de vrijwilligers uitvoeren zijn: 

 Aanwijzingen geven aan bezoekers; 

 Schoonhouden van het terrein. 

 Beoordelen aangeboden afval; 

 Ontvangen van bezoekers aan de poort; 

 Bedienen kassa; 

De vrijwilligers mogen (net als de inhuurkrachten) geen KCA en asbest 

behandelen. Alleen de medewerkers van Avri hebben hier certificaten 

voor.  

 

Benodigde instructie/vaardigheden  

Vrijwilligers moeten op dezelfde manier worden ingewerkt als de huidige 

inhuurkrachten. Dit betekent een uitgebreide instructie over alle afval-

stromen en taken, een rondleiding op de milieustraat en het meelopen 

op een rustige doordeweekse dag. Daarnaast moet de vrijwilliger com-

municatief sterk zijn om op de juiste manier met mondige bezoekers om 

te kunnen gaan. 

 

Indien Avri ervoor kiest om de vrijwilligers alleen boventallig in te zetten 

op de milieustraat, kunnen zij simpelere taken uitvoeren. Bijvoorbeeld het 

schoonhouden van het terrein en aanwijzingen geven aan bezoekers. 

Hiervoor is wellicht een minder uitgebreide instructie nodig. Dan is de 

noodzaak voor een vaste groep vrijwilligers ook minder groot.  

  

Tijdsbesteding en kosten 

Tijdbesteding verenigingen 

Vrijwilligers werken op zaterdag in twee ploegen: van 7.45 uur tot 11:45 

uur en van 11:45 tot 15.45 uur. De vereniging regelt zelf een vervangende 

vrijwilliger als iemand ziek is. Wanneer dit echt niet lukt neemt de vereni-

ging contact op met Avri. Avri probeert dan voor een medewerker te zor-

gen. 
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Op dit moment werken op de milieustraat van Tiel 5 inhuurkrachten, in 

Geldermalsen 3, in Culemborg 3 en in Zaltbommel 4. Ook levert het uit-

zendbureau voor elke zaterdag twee reserve namen, die gebeld kunnen 

worden als een van de ingeplande medewerkers ziek blijkt. Dit komt neer 

op het totaal van 15 medewerkers en 2 reserve medewerkers die be-

schikbaar zijn om in te vallen.  

 

Elke zaterdag wordt per medewerker 8 uur gemaakt. Als alle inhuur-

krachten worden vervangen, betekent dit 15 x 8 uur = 120 uur per zater-

dag. Uitgaande van gemiddeld 4 zaterdagen per maand komt dit neer op 

een inzet van maximaal 480 uur per maand. 

 

Het is ook mogelijk om de vrijwilligers altijd boventallig in te zetten of de 

inzet te beperkten tot de piekmomenten (bijvoorbeeld rondom feestda-

gen). Eventueel kan één inhuurkracht worden vervangen voor twee vrij-

willigers. 

 

Tijdbesteding Avri 

Er is tijd nodig om de vrijwilligers in te werken, op dezelfde manier als bij 

de huidige uitzendkrachten gebeurd.  

 

Kosten 

De personeelskosten voor Avri verlagen als de inhuurkrachten van Ti-

ming niet meer nodig zijn. Wanneer Avri elke zaterdag alle inhuurkrach-

ten van Timing zou vervangen door vrijwilligers, scheelt dit €179.379,20 

per jaar.   

 
Tabel 3.1 Huidige kosten voor de inhuur van Time medewerkers 

Naast de mogelijke besparingen, zijn er ook kosten voor werkkleding. De 

kosten voor één setje kleding, bestaande uit een jas, een werkbroek, een 

T-shirt, een sweater, een veiligheidshesje en werkschoenen, is ca. €150. 

Avri kan een aantal setjes beschikbaar stellen in diverse maten voor de 

verenigingen of elke vrijwilliger zijn eigen setje geven.  

 

Kansen en risico’s  

Kansen 

Vrijwilligers op de milieustraat past goed binnen het beleid. De inzet van 

vrijwilligers is zichtbaar voor inwoners. Daarnaast kan het de kosten voor 

Avri verlagen als er door de inzet van vrijwilligers geen of minder inhuur-

krachten nodig zijn.  

 

Als vrijwilligers op drukke dagen voor extra inzet zorgen, kunnen de hui-

dige medewerkers ontlast worden. Vrijwilligers kunnen eenvoudige ta-

ken zelfstandig uitvoeren, of bijspringen waar nodig.  

 

aantal medewerkers 14

gemiddelde uurloon € 22,00

toeslag ivm werken op zaterdag 140%

aantal weken 52

kosten per jaar € 179.379,20

Inhuur Timing medewerkers
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Indien Avri in de toekomst voor een avondopenstelling van de milieu-

straat kies, kan Avri vrijwilligers inzetten. Wellicht kunnen verenigingen in 

de avond meer vrijwilligers leveren.  

  

Risico’s 

Het werk kan fysiek zwaar zijn en soms flink doorwerken. Tijdens de bij-

eenkomst van 9 maart hebben een aantal verenigingen aangegeven dat 

het voor vrijwilligers makkelijker om slechts één taak te hebben op de 

milieustraat. Juist de afwisseling van werkzaamheden maakt het prettig 

werken. Het werk is dan dus wel erg eenzijdig.  

 

De werkzaamheden zijn niet ingewikkeld, maar je moet er wel oog voor 

hebben. Het is daarom belangrijk dat er altijd dezelfde poule van mensen 

beschikbaar is en dat iedereen goed is ingewerkt, zeker voor de zaterdag. 

Het is dan te druk om vrijwilligers uitleg te geven. De vraag is of de ver-

enigingen een vaste groep kunnen leveren. Diverse verenigingen hebben 

tijdens de bijeenkomst op 9 maart 2020 aangegeven waarschijnlijk geen 

vaste groep vrijwilligers bereid te vinden om op zaterdag op de milieu-

straat te werken. Het inwerken gebeurt bovendien overdag doorde-

weeks. Dit zal niet voor alle vrijwilligers mogelijk zijn.  

 

Naast de inzet op zaterdag zijn er door de weeks ook zo’n twee uitzend-

krachten aan het werk. Ook in vakantieperiodes worden de uitzendkrach-

ten (extra) ingezet om vakantie van eigen personeel op te vangen. Omdat 

het studenten zijn, zijn zij juist in de schoolvakanties vaak beschikbaar. 

Als door de inzet van vrijwilligers minder inhuurkrachten nodig zijn, wordt 

het voor de inhuurkrachten een minder interessante bijbaan. 

 

Op de milieustraat komt het weleens voor dat bezoekers zich onbeleefd 

of agressief gedragen richting de medewerkers. Als vrijwilliger moet je 

daar wel tegen kunnen en goed mee om kunnen gaan. Waar een mede-

werker nog kan denken ‘het hoort bij het werk, als ik maar betaald krijg’, 

is dat voor vrijwilligers echt anders. Zij staan er voor niets en dan kan het 

pijnlijk zijn als je zo behandeld wordt.  
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 Adoptie verzamelcontainers 

Adopteren verzamelcontainers.  

In het kader van het nieuwe afvalbeleid brengen alle inwoners het restaf-

val naar een ondergrondse container in de buurt. Bij een aantal contai-

ners staat regelmatig afval naast de container of veroorzaakt het afval in 

de containers stankoverlast. Dit zorgt voor een rommelig straatbeeld en 

kan zorgen voor meer zwerfafval. Ook bij andere afvalstromen vragen 

sommige containers aandacht.  

 

Verenigingen kunnen worden ingezet om bijplaatsingen te voorkomen 

door het bijhouden van de omgeving van verzamelcontainers. Ze houden 

de locaties schoon en verzorgd en signaleren bijplaatsingen.   

 

Wat betekent dit praktisch 

Taken 

De vrijwilligers voeren de volgende taken uit:  

 Schoonmaken van containers; 

 Aanvegen en opruimen (zwerf)afval rondom container; 

 Melden van bijplaatsingen, storing of graffiti; 

 

Verenigingen nemen een bepaald aantal verzamelcontainers onder hun 

hoede. Dit zijn zowel bovengrondse- als ondergrondse containers van 

alle afvalstromen. Zij zijn verantwoordelijk voor die containers en zorgen 

dat deze er netjes bij staan. Op elke container die de vereniging onder-

houd komt dan ook een sticker, waardoor duidelijk is dat de container 

door een vereniging is geadopteerd.  

 

Vrijwilligers maken de containers 1 of 2 keer per maand schoon. Dit 

houdt in dat twee vrijwilligers bij de container gaan kijken, eventueel 

zwerfafval opvegen en opruimen in een straal van 3 meter rondom de 

container en de container wassen met water en een sopje. Indien deze 

frequentie onvoldoende blijkt te zijn in de praktijk, moet de vereniging dit 

melden bij Avri. Samen maken we dan afspraken om vaker langs te gaan 

bij deze containers.  

 

Avri gebruikt zelf een waswagen voor het reinigen van containers. Het is 

in de pilot echter niet wenselijk om vrijwilligers met een (dure) waswagen 

op pad te sturen, zonder dat zij kennis hebben van het gebruik van de 

wagen. Daarnaast kan door verkeerde reiniging de container beschadi-

gen.  

 

Als de vrijwilligers bijplaatsingen, een stroring of graffiti constateren, ma-

ken zij hier een melding van naar Avri. In verband met de handhaving op 

bijplaatsingen, mogen de vrijwilligers de bijplaatsingen van restafval niet 

opruimen. Bijplaatsingen bij andere containers, bijvoorbeeld glas of tex-

tiel, kunnen de vrijwilligers wel in de juiste container deponeren, mits dit 

hierin thuis hoort en past.  
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Avri geeft verenigingen een pasje om de restafvalcontainers te openen. 

Hiermee kunnen verenigingen los (zwerf)afval opruimen. Het pasje staat 

geregistreerd als pas voor de vereniging. Zo kan Avri controleren of ver-

enigingen geen misbruik maken van het pasje. Het is niet de bedoeling 

dat vrijwilligers bijgeplaatste zakken met restafval in de restcontainer 

doen.  

 

Voor het schoonmaken van de containers kunnen de verenigingen zelf 

materialen kopen, zoals een emmer, schoonmaakmiddel, bezem, veger 

en blik en handschoenen. Zij ontvangen hiervoor van Avri een vergoeding 

(zie kosten). Daarnaast ontvangen zij een pasje om restcontainer te ope-

nen voor (zwerf)afval. 

 

Benodigde instructie/vaardigheden  

De vrijwilligers ontvangen een kaartje met de locaties van de containers 

die zij moeten schoonmaken. Verder ontvangen ze een werkinstructie 

waar de hiervoor genoemde taken worden uitgelegd.  

 

Tijdsbesteding en kosten 

Tijdsbesteding vereniging 

Het schoonmaken van een container duurt naar verwachting ongeveer 

15 minuten. Per uur kan een vereniging circa 3 tot 4 containers doen. 

Afhankelijk van de huidige ureninzet moet op basis hiervan worden ge-

keken hoeveel containers een vereniging moet onderhouden. Tijdens de 

pilot kunnen we verder onderzoeken wat de daadwerkelijke tijdsbeste-

ding is per container. Dit geeft meer inzicht in hoeveel containers één 

vereniging moet doen.  

 

In totaal staan er 1.455 verzamelcontainers. De locaties van de verza-

melcontainers zijn te verdelen in drie gebieden:  

 containers in stadscentra (342 containers) 

 containers in woonwijken (659 containers) 

 containers in het buitengebied (bijvoorbeeld bij voetbalvelden; 

454 containers).  

 

De containers in stadscentra wil Avri graag zelf (wekelijks) blijven 

schoonmaken voor de zichtbaarheid van Avri. Verenigingen kunnen con-

tainers in woonwijken en in het buitegenbied schoonmaken. Dit zijn in 

totaal 1.113 containers. Uitgaande van 4 containers per uur is bij dit al-

ternatief een maximale inzet van 442 uur per maand te maken door ver-

enigingen. Hierbij worden de containers in woonwijken twee keer per 

maand schoongemaakt en de containers in het buitengebied één keer.  

 

Als we uitgaan van een tijdsbesteding van 2 uur per keer per vrijwilliger,  

kunnen 6 tot 8 containers worden onderhouden. Door de containers 2 

keer per maand te onderhouden, komt dit neer op 8 uur per maand.  
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Tijdsbesteding Avri 

De tijdsbesteding voor Avri is zeer beperkt. Indien er regelmatig klachten 

of meldingen binnenkomen over een container die een vereniging heeft 

geadopteerd gaat Avri in gesprek met de vereniging.  

 

Kosten 

De kosten voor Avri zit het in het eenmalig faciliteren van materialen. De 

vereniging ontvangt een eenmalig bedrag van €60,00 om materialen van 

te kopen. Van alle verenigingen zijn er voor 58 verenigingen voldoende 

containers in de buurt om te adopteren (zie bijlage 2). Dit zorgt voor een 

maximaal bedrag van ongeveer €3.500,00. 

 

Kansen en risico’s  

Kansen:  

Het onderhouden van containers past goed binnen het beleid. Ook draagt 

het significant bij aan een schoon straatbeeld. Daarnaast is de inzet van 

vrijwilligers heel zichtbaar voor inwoners. Dit kan een positief effect heb-

ben op het gedrag van de inwoners: als ze zien dat de vrijwilligers van 

een vereniging uit hun dorp de container schoonmaakt, plaatsen ze min-

der snel afval naast de container.  

 

Door alle verzamelcontainers mee te nemen (boven- en ondergronds), 

worden niet alleen de restcontainers schoongehouden, maar ook de con-

tainers voor glas, textiel, plastic en papier. Met name het onderhouden 

 

 
Tabel 3.2 Aantal verzamelcontainers per gemeente, per afvalsoort en type gebied  

 

 

Totaal

in het zicht buitengebied in het zicht buitengebied in het zicht buitengebied in het zicht buitengebied in het zicht buitengebied  per gemeente

Buren 51 22 18 13 5 2 4 4 78 41 119

Culemborg 65 35 9 8 0 4 6 5 80 52 132

Maasdriel 56 13 7 9 2 2 0 4 65 28 93

Neder-Betuwe 42 18 5 21 5 0 0 7 52 46 98

Tiel 87 40 18 13 8 0 12 8 125 61 186

West-Betuwe 96 47 19 44 9 5 7 12 131 108 239

West Maas en Waal 42 5 2 16 1 15 0 0 45 36 81

Zaltbommel 55 26 8 17 7 4 2 5 72 52 124

Totaal 494 206 86 141 37 32 31 45 648 424 1072

Totaal
Gemeente

Restafval Glas Textiel Papier
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van glascontainers is zeer wenselijk. Hier ligt regelmatig kapot glas naast 

wat tot onvrede en onveilige situaties kan leiden. Vrijwilligers kunnen hier 

vrij gemakkelijk aan bijdragen door deze locaties aan te vegen. Pro-

bleemlocaties of containers met veel klachten over stank kunnen via de 

inzet van vrijwilligers extra worden gereinigd.  

 

Risico’s: 

De tijdsbesteding bij het onderhouden van containers is wellicht mini-

maal. Een vereniging moet in dat geval heel veel containers bijhouden 

om de gevraagde uren te maken. Niet bij alle verenigingen staan genoeg 

containers in de buurt. Voor verenigingen uit de kleinere woonkernen 

moet daarom worden gekeken of de vereniging ook containers in aan-

grenzende dorpen kan adopteren.  

 

Doordat er geen waswagen vanuit de Avri gebruikt kan worden, moeten 

verenigingen zelf water halen in de buurt van de container. Het kan 

daarom voorkomen dat een vereniging langere afstand moet afleggen.  
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 Zwerfafval opruimen 

Opruimen van zwerfafval  

Het schoonhouden van de openbare ruimte zit niet in het basispakket 

van Avri. Een aantal gemeenten hebben hiervoor aanvullende afspraken 

met Avri gemaakt. In deze gemeenten kunnen we vrijwilligers inzetten bij 

het schoonhouden van de openbare ruimte, bijvoorbeeld door het perio-

diek opruimen van zwerfafval. Hierbij kan ook gedacht worden aan het 

adopteren van woongebieden of wijken door verenigingen.  

 

Wat betekent dit praktisch? 

Taken 

Verenigingen nemen een bepaald gebied onder hun hoede. Zij zijn ver-

antwoordelijk voor het schoonhouden van het gebied en ruimen maan-

delijks het zwerfafval op. Het zwerfafval wordt afgevoerd als restafval en 

hoeft daarom niet te worden gesorteerd.  

 

Avri faciliteert in het materiaal en het afvoeren van het zwerfafval. Het 

benodigde materiaal betreft: 

 Grijpers; 

 Afvalzakken; 

 Handschoenen. 

 

Naderhand haalt Avri de zakken bij de vereniging op.  

 

 

Benodigde instructie/vaardigheden  

De vrijwilligers ontvangen een kaartje met het gebied dat zij moeten 

schoonhouden. Verder ontvangen ze een werkinstructie waar de hier-

voor genoemde taken worden uitgelegd.  

 

Niet voor elke gemeente is dit alternatief geschikt. Enkel voor de vier ge-

meenten waar Avri het beheer van de openbare ruimte doet. Dit zijn de 

gemeenten Buren, Neder-Betuwe, Tiel en West-Betuwe. Verder hangt het 

af van de initiatieven die er al zijn op het gebied van het opruimen van 

zwerfafval. In onderstaande tabel staat kort benoemt hoe deze vier ge-

meenten hier tegenaan kijken.  

 

 
 

Indien er veel animo is vanuit de verenigingen kunnen we met de betref-

fende gemeente in overleg om te kijken wat de mogelijkheden zijn. 

 

Tijdsbesteding en kosten 

Tijdsbesteding vereniging 

Het opruimen van zwerfafval kan worden ingezet bij verenigingen die nu 

te weinig uren maken. Aan de hand van de hoeveelheid te maken uren, 

wijst Avri een gebied toe. Stel dat een vereniging elke maand 6 uur te kort 

Zwerfafval opruimen Geschikt alternatief

Buren Kan overnemen van huidige verenigingen

Neder-Betuwe Nee, te veel andere activiteiten

Tiel Nee, te veel andere activiteiten

West-Betuwe Nee, zwerfafvalbrigades in elk dorp
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komt, dan gaan maandelijks 2 vrijwilligers samen 3 uur op pad. De 

grootte van het gebied hangt af van de hoeveelheid afval dat er ligt en 

het type gebied. De pilot kan uitwijzen hoe groot het gebied moet zijn om 

aan de afgesproken tijdsbesteding te voldoen.  

 

Verenigingen kunnen zich met name richten op het schoonhouden van 

hotspots op het gebied van zwerfafval. Deze hotspots zijn bij de verschil-

lende gemeenten in beeld.  

 

Tijdsbesteding Avri 

Het kost Avri tijd om het zwerfafval op te halen na afloop van de schoon-

maakronde en af te voeren. Deze tijd is afhankelijk van de reisafstand tot 

de locatie.  

 

Door het afval na afloop op te halen kan Avri enerzijds controleren of de 

vereniging de werkzaamheden wel echt heeft uitgevoerd, maar kan an-

derzijds ook worden beoordeeld of er in het gekozen gebied wel vol-

doende afval ligt. De toegevoegde waarde van het maandelijks opruimen 

is natuurlijk het grootst op plekken waar regelmatig zwerfafval ligt.  

 

Kosten 

De kosten voor Avri zit het in het eenmalig faciliteren van materialen (grij-

pers, handschoenen en afvalzakken). Per vereniging komt dit neer op ca. 

€60,00. Mogelijk heeft Avri deze materialen op voorraad, dan vervallen 

deze kosten.  

 

Kansen en risico’s  

Kansen:  

Vrijwilligers zorgen op een structurele manier voor het schoonhouden 

van gebieden. Dit is een mooie aanvulling op initiatieven die nu inciden-

teel een gebied schoon maken. De verenigingen dragen hiermee zicht-

baar bij aan een schonere omgeving. Net zoals bij de adoptie van onder-

grondse containers kan dit een positief effect hebben op het gedrag van 

de inwoners: als ze zien dat de vrijwilligers van een vereniging uit hun 

dorp de omgeving schoonmaakt, gooien ze zelf ook minder snel afval op 

de grond. In een schone omgeving voelen inwoners zich prettiger en vei-

liger. 

 

Risico’s:  

Het opruimen van zwerfafval  botst in veel gemeenten met andere acti-

viteiten. Er zijn al veel (vrijwillige) initiatieven  bezig met het opruimen van 

zwerfafval. Indien verenigingen voor dezelfde activiteit een vergoeding 

krijgt, ontstaat er een oneerlijke situatie voor alle inwoners en instanties 

die dit gratis doen. Dit kan demotiverend werken voor deze mensen. 

Daarnaast wordt het opruimen van zwerfafval door veel gemeenten be-

taald uit de zwerfafvalvergoeding.  

 

Het schoonhouden van de openbare ruimte zit niet in het basispakket 

van Avri. Een aantal gemeenten hebben via een aanvullend pakket een 

overeenkomst met Avri afgesloten voor het schoonhouden van de open-

bare ruimte. Voor de overige gemeenten is deze optie niet mogelijk.   
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Per alternatief benoemen we de belangrijkste conclusies rondom de prak-

tische uitvoerbaarheid, de kosten, de kansen en de risico’s. Ook bekijken 

we hoeveel uur maximaal kan worden ingevuld met deze alternatieve 

werkzaamheden en welke alternatieven geschikt zijn voor welke verenigin-

gen. Ten slotte doen we een aantal aanbevelingen betreffende het uittes-

ten van deze alternatieven in pilots.  

 Conclusies 

Mobiele milieustraat  

Met de inzet van een mobiele milieustraat verhoogt Avri de service naar 

de bewoners nog verder. Ook betekent dit een verruiming van de capaci-

teit van de huidige milieustraten, waar de verkeersdruk wordt ontlast. Te-

vens is de inzet van vrijwilligers heel zichtbaar. Dit alternatief past goed 

binnen het beleid van Avri en draagt bij aan het behalen van de doelstel-

lingen.  

 

Voor vrijwilligers is dit een zeer werkbaar alternatief. Zij kunnen de mo-

biele milieustraat in hun eigen dorp of stad bemannen. Echter, inzet van 

een medewerker van Avri is hierbij wel noodzakelijk. Ook betekent dit al-

ternatief voor Avri een eenmalige investering in een geschikte wagen.  

 

Door het station maar op een paar plekken te zetten, is er ongelijkheid in 

de service die Avri biedt aan haar inwoners. Avri kan er echter voor kiezen 

uit te breiden naar meerdere plekken of de vrijwilligers ondersteunen met 

professionele krachten van Avri. Ook kan het station uitgebreid worden 

met meerdere afvalstromen en kan het station ook door de weeks over-

dag of anderen avonden op plekken komen te staan (met inzet van vrij-

willigers en/of personeel van Avri). 

 

Inzet van vrijwilligers op de milieustraat op zaterdag  

Vrijwilligers op de milieustraat past goed binnen het beleid. De inzet van 

vrijwilligers is tevens zichtbaar voor inwoners.  

 

Dit alternatief is alleen werkbaar met een (redelijk) vaste groep vrijwil-

ligers in verband met het inwerken. Verengingen hebben aangeven waar-

schijnlijk geen vaste groep vrijwilligers bereid te vinden om op zaterdag 

op de milieustraat te werken. Het inwerken gebeurt bovendien overdag 

doordeweeks. Dit zal niet voor alle vrijwilligers mogelijk zijn.   

 

Doordat vrijwilligers op drukke dagen voor extra inzet zorgen, kunnen de 

huidige medewerkers ontlast worden. Vrijwilligers kunnen eenvoudige 

taken zelfstandig uitvoeren, of bijspringen waar nodig. Indien Avri in de 

toekomst voor een avondopenstelling van de milieustraat kies, kan Avri 

vrijwilligers inzetten.  

 

De kosten voor Avri zijn heel laag. Wanneer vrijwilligers (een deel van) de 

uitzendkrachten van Timing vervangen, bespaart Avri op kosten. Echter, 

als door de inzet van vrijwilligers minder inhuurkrachten nodig zijn, wordt 

het voor de inhuurkrachten een minder interessante bijbaan. 
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Adoptie verzamelcontainers 

Het onderhouden van containers past goed binnen het beleid. Ook draagt 

het significant bij aan een schoner straatbeeld. Daarnaast is de inzet van 

vrijwilligers heel zichtbaar voor inwoners. Dit kan een positief effect heb-

ben op het gedrag van de inwoners: als ze zien dat de vrijwilligers van 

een vereniging uit hun dorp de container schoonmaakt, plaatsen ze min-

der snel afval naast de container.  

 

Voor de vrijwilligers is dit een werkbaar alternatief, mits er voldoende 

containers in de buurt zijn voor de vereniging. De tijdsbesteding en kos-

ten voor Avri zijn zeer beperkt.  

 

 

 

Zwerfafval opruimen 

Vrijwilligers zorgen op een structurele manier voor het schoonhouden 

van gebieden. Dit is een mooie aanvulling op initiatieven die nu inciden-

teel een gebied schoon maken en past goed in het beleid. Verenigingen 

kunnen hierbij extra inzetten op hotspots op het gebied van zwerfafval.  

 

De tijdsbesteding en kosten vanuit Avri zijn redelijk beperkt, en voor zo-

wel de verenigingen als Avri is dit alternatief praktisch goed uitvoerbaar. 

Dit alternatief kan echter botsen met de vele initiatieven die (tegen een 

vergoeding) zwerfafval opruimen. Ook zit het schoonhouden van de 

openbare ruimte niet in het basispakket van Avri. Dit alternatief is 

daarom alleen mogelijk voor de vier gemeenten die aanvullende afspra-

ken hebben met Avri voor het schoonhouden van de openbare ruimte.     

 Inzet verenigingen 

Per alternatief hebben we gekeken hoeveel uur er 

maximaal per maand ingevuld kunnen worden (zie 

tabel 4.1). Daarbij is bij de milieustraten aangehou-

den dat alle inhuurkrachten worden vervangen door 

vrijwilligers en bij de adoptie van de ondergrondse 

containers, dat alle beschikbare container worden 

schoongemaakt. Voor het opruimen van zwerfafval 

is geen maximaal aantal uren te berekenen. Per ge-

meente en per vereniging kan het aantal uren wor-

den vastgesteld. Al met al bieden deze alternatieven 

voldoende uren om de gemiste uren op te vangen. 

  
Tabel 4.1 Maximale uren per alternatief 

 

 

Alternatief

Aantal 

vrijwilligers per 

keer

Aantal 

vrijwilligers per 

maand

Aantal uur 

per 

vrijwilliger

Totaal aantal 

uur per 

maand

Mobiele milieustraat 6 24 3 72

Milieustraat op zaterdag Tiel 10 40 4 160

Milieustraat op zaterdag Geldermalsen 6 24 4 96

Milieustraat op zaterdag Culemborg 6 24 4 96

Milieustraat op zaterdag Zaltbommel 8 32 4 128

Adoptie verzamelcontainers 278 443 2 886

Zwerfafval opruimen 2 n.v.t. n.v.t. n.v.t.
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Het is belangrijk om te kijken welk alternatief door welke vereniging kan 

worden uitgevoerd. Zo is het bijspringen bij de milieustraat met name 

geschikt voor verenigingen uit Tiel, Geldermalsen, Culemborg of Zalt-

bommel en moeten er voor de adoptie van ondergrondse containers wel 

voldoende containers in de buurt zijn. Ook voor de mobiele milieustraat 

is het verstandig om verenigingen uit het dorp zelf in te zetten.  

 

Op basis van een aantal criteria, zoals de geografische ligging en het aan-

tal onder- en bovengrondse containers in de buurt, hebben we per ver-

eniging gekeken of de verschillende alternatieven geschikt zijn. Een over-

zicht is te vinden in bijlage 2. Uit het overzicht blijkt dat voor het grootste 

deel van de verenigingen één of meer alternatieven haalbaar is. De adop-

tie voor verzamelcontainers is voor de meeste verenigingen geschikt, het 

opruimen van zwerfafval voor de minste.  

 

Bij de adoptie van ondergrondse containers hebben we de vereniging 

groen gekleurd wanneer er tenminste 12 containers in de buurt stonden, 

oranje als dit er minder dan 12 waren en rood als dit er 4 of minder waren. 

Voor het bemannen van de milieustraat hebben we de vereniging groen 

gekleurd wanneer de milieustraat in hun eigen stad of dorp ligt, oranje 

als dit (wat ons betreft) binnen een redelijke afstand ligt van de milieu-

straat (maximaal 10 km/15 minuten) en rood als de milieustraat verder 

ligt. Voor het bemannen van de mobiele milieustraat hebben we enkel de 

verenigingen uit de twaalf voorgestelde dorpen groen gekleurd, omdat 

het uitgangspunt hierbij is dat de vereniging in het eigen dorp staat. Voor 

het opruimen van zwerfafval geldt dat alleen de gemeenten Buren, Ne-

der-Betuwe, Tiel en West-Betuwe in aanmerking komen, waarbij alleen 

Buren heeft aangegeven dat dit bespreekbaar is in verband met andere 

initiatieven.  

 Aanbevelingen 

Alle alternatieven hebben haken en ogen, kansen en risico’s. Twee alter-

natieven lijken het meest kansrijk: de inzet van vrijwilligers op de mobiele 

milieustraat en de adoptie van ondergrondse containers. De mobiele mi-

lieustraat vraagt echter om een grotere inspanning (bv het regelen van 

vergunningen) en investering van Avri. De vraag is of dit de moeite waard 

is voor een pilot. Voor de inzet van vrijwilligers op de milieustraat is wei-

nig draagvlak bij de verenigingen. Het opruimen van zwerfafval is slechts 

in één gemeenten kansrijk, namelijk in de gemeente Buren. Dat is de 

enige gemeente waar dit niet (te veel) botst met andere initiatieven én 

die een contract heeft met Avri voor het schoonhouden van de openbare 

ruimte.  

 

Pilots 

Uiteraard is het wel mogelijk om alle vier de alternatieven in pilots uit te 

testen. Het zijn in theorie namelijk allemaal kansrijke alternatieven, mits 

ze in de praktijk ook goed uitvoerbaar blijken.  
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Adoptie containers en opruimen zwerfafval 

De adoptie van de ondergrondse containers en het opruimen van zwerf-

afval zijn beide gemakkelijke alternatieven om in de pilots uit te voeren. 

De materialen moeten worden aangeschaft en Avri moet bepalen welke 

containers en/of gebied de vrijwilligers moeten schoonmaken. Mogelijk 

zijn er zelfs nog materialen op voorraad die gedurende de pilots ingezet 

kunnen worden.  

 

Vrijwilligers op de milieustraat  

Het laten meedraaien van vrijwilligers op de milieustraat heeft iets meer 

voeten in de aarde. Vrijwilligers moeten goed worden ingewerkt, het liefst 

op een doordeweekse dag. Het is verstandig om de vrijwilligers in de pilot 

boventallig te laten meedraaien. Op dit moment is het ontzettend druk 

op de milieustraten, in verband met de maatregelen rondom het corona 

virus. Extra handjes zijn daarbij welkom. Uit de pilot moet blijken welke 

werkzaamheden de vrijwilligers makkelijk kunnen oppakken, en wat voor 

hen misschien toch te hoog gegrepen is.  

 

Mobiele milieustraat 

Het uitrollen van een mobiele milieustraat zal vragen om een grotere in-

spanning. In de pilot kan Avri ervoor kiezen om een vereenvoudigde mo-

biele milieustraat op te zetten. Bijvoorbeeld door een huidige wagen een 

klein beetje om te bouwen en door het aantal stromen in het begin nog 

te beperken.  

 

Daarnaast is het in de voorbereiding belangrijk om te onderzoeken op 

welke locaties de mobiele milieustraat moet komen te staan, en welke 

vergunningen hiervoor eventueel noodzakelijk zijn. Tevens moet er een 

instructie komen voor de vrijwilligers, zodat zij weten welke afvalstromen 

er worden ingezameld en wat hiervoor de scheidingregels zijn. Dit zal re-

latief gemakkelijk te realiseren zijn.  

 

Monitoring en evaluatie 

Het doel van de pilots is om te achterhalen of de alternatieven in de prak-

tijk ook goed uitvoerbaar blijken en de geschatte tijdsbesteding klopt. 

Een goede monitoring en evaluatie is dan ook van groot belang. Zo kun-

nen we bijsturen als zaken in de praktijk anders uitpakken.  

  
Verenigingen 

We adviseren om te starten met pilots met de verenigingen die het 

meeste gemiste uren hebben. Als we in bijlage 1 kijken naar de vereni-

gingen die het meeste gemiste uren hebben, komen de verenigingen in 

tabel 4.2 (als eerste) in aanmerking om pilots mee te gaan draaien. Dit 

zijn puur de verenigingen die het meeste gemiste uren hebben. We heb-

ben hierbij niet gekeken naar een goede geografische spreiding.  

 

In bijlage 2 is te zien welke van de alternatieven geschikt zijn voor boven-

staande verenigingen. Uiteraard is het belangrijk dat binnen deze vereni-

gingen draagvlak is voor de verschillende alternatieve werkzaamheden. 

De alternatieven zijn uitvoerig besproken tijdens de digitale sessies op 

15 en 16 juni 2020. Hieruit bleek dat er voor de mobiele milieustraat en 
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de adoptie van de verzamelcontainers het meeste animo was. Maar ook 

voor de andere twee alternatieven waren een aantal verenigingen wel te 

spreken. Tevens hebben een aantal verenigingen tijdens de sessies zelf 

aangegeven graag deel te willen nemen aan de pilots.  

 

 
Tabel 4.2 Verenigingen die in aanmerking komen voor pilots 

Planning 2021 

We raden aan om voor de inzameling van oud papier in 2021 nogmaals 

goed kijken naar de verdeling van zijladers en achterladers. Om er zo 

voor te zorgen dat alle verenigen een gelijkwaardige tegenprestatie kun-

nen leveren en dit kunnen aanvullen met de alternatieve werkzaamhe-

den.  

 

Ook is het verstandig om nogmaals te vragen of verenigingen eigen 

chauffeurs kunnen inzetten. Avri zou hen eventueel op kunnen leiden om 

ook de zijladers te besturen. Hierdoor kan een andere vereniging weer 

een achterlader gaan gebruiken. Chauffeurs van verenigingen zijn name-

lijk niet gebonden aan de beperking van de arbeids- en rijtijdenwet, tenzij 

ze overdag ook als chauffeur werkzaam zijn. 

 

Bronvermelding 

Voor het opstellen van dit rapport hebben we met diverse medewerkers 

van Avri overlegt en input ontvangen:  

 Manager Afvalbeheer 

 Beleidsadviseur 

 Teamleider milieustraat 

 Teamleider bedrijfsbureau (beheer containers)       

 Teamleider (IBOR) regio gemeenten en reiniging Avri  

 Jurist 

  Financieel adviseur 

 P&O adviseur 

 Strategisch communicatieadviseur 

 Medewerkers bedrijfsbureau en planning     

 Projectsecretaris 

 

Daarnaast zijn de leden van het vakberaad op verschillende momenten 

betrokken in het proces.  

Vereniging Kern Gemeente

NH Gemeente Lienden Lienden Buren

Muziekvereniging Kunst en Vriendschap Maurik Buren

V.V. Jan van Arckel Ammerzoden Maasdriel

DES Hedel Maasdriel

De Schutse / Muziekver. Kunst & Vriendschap Opheusden Neder-Betuwe

K.T.S.M. Tiel Tiel

Magnificatkerk Ger. Vrijgemaakt Tiel Tiel

RKTVC Tiel Tiel

Sint Lambertus Alphen West Maas en Waal

Harmonie Willem III Beneden-Leeuwen West Maas en Waal

Muziekvereniging St. Barbara Dreumel West Maas en Waal

Harmonie Koningin Wilhelmina Wamel West Maas en Waal

OBS Willem Alexander Haaften West-Betuwe
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Bijlage 1 ‘Gemiste’ uren per vereniging 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam vereniging Kern Gemeente Huidige inzet Avri

Huidige inzet 

Avri in uren per 

maand

Aantal 'gemiste' 

uren per maand

Aantal 'gemiste' 

uren per jaar

Stichting Dorpshuis Asch Buren Zijlader zonder vrijwilliger 4,3 8,5 102

Muziekvereniging Soli Deo Gloria Buren Buren x x x x

Muziekvereniging Prinses Juliana Eck en Wiel Buren Zijlader zonder vrijwilliger 3,0 6,0 72

Kunst na Arbeid Ingen Buren x x x x

OBS De Blinker (route Kapel-Avezaath) Kerk-Avezaath Buren Zijlader zonder vrijwilliger 2,5 5,0 60

NH Gemeente Lienden Lienden Buren Zijlader zonder vrijwilliger 4,5 9,0 108

Muziekvereniging Kunst en Vriendschap Maurik Buren Zijladers zonder vrijwilliger 6,0 12,0 144

NH Gemeente Ommeren Ommeren Buren Hulpauto zonder vrijwilliger 1,5 3,0 36

Ora et Labora Rijswijk Buren x x x x

Onderhoudsfonds Stefanus Kerk Zoelen Buren x x x x

Carnavalsvereniging De Blauwlappen Culemborg Culemborg x x x x

Chr. Ger. Kerk Culemborg Culemborg x x x x

KSM Concorida Culemborg Culemborg x x x x

CVV Vriendenschaar Culemborg Culemborg Zijlader zonder vrijwilliger 4,0 8,0 96

Tennisvereniging Ter Weijde Culemborg Culemborg Zijlader zonder vrijwilliger 4,0 8,0 96

Oranje Nassauschool Culemborg Culemborg Zijlader zonder vrijwilliger 2,8 5,5 66

V.V. Jan van Arckel Ammerzoden Maasdriel Zijladers zonder vrijwilliger 7,0 14,0 168

DES Hedel Maasdriel Zijladers zonder vrijwilliger 9,0 18,0 216

NG Gemeente Heerewaarden Heerewaarden Maasdriel Hulpauto zonder vrijwilliger 1,5 3,0 36
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Naam vereniging Kern Gemeente Huidige inzet Avri

Huidige inzet 

Avri in uren per 

maand

Aantal 'gemiste' 

uren per maand

Aantal 'gemiste' 

uren per jaar

De Bogerd Hurwenen Maasdriel Hulpauto zonder vrijwilliger 1,5 3,0 36

Verenigingen (7x) Maasdriel Maasdriel x x x x

Muziekvereniging Juliana Rossum Maasdriel Zijlader zonder vrijwilliger 4,3 8,5 102

OBK Well Maasdriel x x x x

Chr. Muziekvereniging Amicitia Dodewaard Neder-Betuwe Ziljader zonder vrijwillger 4,0 8,0 96

OBS Prins Willem Alexander Echteld Neder-Betuwe Hulpauto zonder vrijwilliger 1,5 3,0 36

James Frazer Ijzendoorn Neder-Betuwe Hulpauto zonder vrijwilliger 1,5 3,0 36

H.H. Gem/SV Kesteren Kesteren Neder-Betuwe Zijlader zonder vrijwilliger 2,5 5,0 60

Muziekvereniging Harmonie Ochten Neder-Betuwe x x x x

S.V. Olympia Ochten Neder-Betuwe Zijlader zonder vrijwilliger 2,0 4,0 48

De Schutse / Muziekver. Kunst & Vriendschap Opheusden Neder-Betuwe Zijlader zonder vrijwilliger 5,5 11,0 132

De Panters (route in Enspijk) Tiel Tiel x x x x

Musical en Operette verenging D'Elstars Tiel Tiel x x x x

Scouting Phoenix Tiel Tiel x x x x

EHBO (route in Est/Ophemert) Tiel Tiel Ziljader zonder vrijwillger 8,3 16,5 198

K.T.S.M. Tiel Tiel Zijlader zonder vrijwilliger 5,8 11,5 138

Magnificatkerk Ger. Vrijgemaakt Tiel Tiel Zijlader zonder vrijwilliger 4,5 9,0 108

RKTVC Tiel Tiel Zijlader zonder vrijwilliger 4,5 9,0 108

Stichting De Ark Tiel Tiel Zijlader zonder vrijwilliger 2,5 5,0 60

KTVM (route in Culemborg) Tiel Tiel Zijlader zonder vrijwilliger 1,8 3,5 42
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Naam vereniging Kern Gemeente Huidige inzet Avri

Huidige inzet 

Avri in uren per 

maand

Aantal 'gemiste' 

uren per maand

Aantal 'gemiste' 

uren per jaar

Korfbalvereniging Tiel '72 Tiel Tiel Hulpauto zonder vrijwilliger 1,5 3,0 36

Protestanse gemeente Tiel Tiel Tiel Hulpauto zonder vrijwilliger 1,5 3,0 36

Sint Lambertus Alphen West Maas en Waal Zijlader zonder vrijwilliger 4,5 9,0 108

Muziekvereniging Prins Willem Alexander Appeltern West Maas en Waal Ziljader zonder vrijwillger 3,0 6,0 72

Harmonie Willem III Beneden-Leeuwen West Maas en Waal Ziljaders zonder vrijwillger 17,0 34,0 408

Corsoclub Beneden-Leeuwen West Maas en Waal Ziljaders zonder vrijwillger 8,3 16,5 198

Sportvereniging DSZ Boven-Leeuwen West Maas en Waal Ziljader zonder vrijwillger 3,0 6,0 72

Muziekvereniging St. Barbara Dreumel West Maas en Waal Ziljaders zonder vrijwillger 13,3 26,5 318

VV DBV Maasbommel West Maas en Waal x x x x

TTV Tik Hard (route in Altforst) Wamel West Maas en Waal x x x x

Harmonie Koningin Wilhelmina Wamel West Maas en Waal Zijlader zonder vrijwilliger 4,5 9,0 108

Stichting Welzijn Acquoy West-Betuwe x x x x

NH Gemeente Asperen Asperen West-Betuwe Hulpauto zonder vrijwilliger 1,5 3,0 36

Muziekvereniging Concordia Beesd Beesd West-Betuwe Zijlader zonder vrijwilliger 2,0 4,0 48

NH Gemeente Geldermalsen Oost Geldermalsen West-Betuwe Zijlader zonder vrijwilliger 2,5 5,0 60

Restauratiefonds Geldermalsen West-Betuwe Hulpauto zonder vrijwilliger 1,5 3,0 36

OBS Willem Alexander Haaften West-Betuwe Achterlader zonder vrijwilligers 9,0 18,0 216

CBS Goudenstein (route in Tuil) Haaften West-Betuwe Zijlader zonder vrijwilliger 3,0 6,0 72

NH Gemeente Hellouw Hellouw West-Betuwe Zijlader zonder vrijwilliger 2,8 5,5 66

Jeugd/Muziek vereniging Wilhelmina Herwijnen West-Betuwe x x x x

V.V. Heukelum Heukelum West-Betuwe x x x x

Muziekvereniging Prinses Marijke Meteren West-Betuwe x x x x
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Naam vereniging Kern Gemeente Huidige inzet Avri

Huidige inzet 

Avri in uren per 

maand

Aantal 'gemiste' 

uren per maand

Aantal 'gemiste' 

uren per jaar

MVV '58 (route in Beusichem) Meteren West-Betuwe x x x x

NG Gemeente Opijnen Opijnen West-Betuwe Hulpauto zonder vrijwilliger 1,5 3,0 36

Muziekvereniging Voorwaarts Rumpt West-Betuwe x x x x

Stichting Steun Dorpshuis Spijk West-Betuwe Zijlader zonder vrijwilliger 2,5 5,0 60

NH Gemeente Tricht Tricht West-Betuwe Zijlader zonder vrijwilliger 3,0 6,0 72

Ger. Gemeente (route Buurmalsen/Deil) Tricht - Geldermalsen West-Betuwe x x x x

NH Gemeente Varik-Heesselt Varik-Heesselt West-Betuwe x x x x

Chr. Brassband Harp en Luit Vuren West-Betuwe x x x x

OBS De Waerdenburght Waardenburg West-Betuwe Ziljader zonder vrijwillger 4,5 9,0 108

Fanfare Prins Hendrik Aalst Zaltbommel Ziljader zonder vrijwillger 3,8 7,5 90

OBK Brakel Zaltbommel x x x x

NH Jeugdwerk De Wegwijzer Bruchem Zaltbommel x x x x

Paardensportvereniging De Bommelerwaard Gameren Zaltbommel x x x x

OBK De Volharding Kerkwijk Zaltbommel x x x x

Muziekvereniging Concordia Nederhemert Nederhemert Zaltbommel Ziljader zonder vrijwillger 3,0 6,0 72

CBS De Regenboog Nieuwaal Zaltbommel x x x x

NH Gemeente Poedroijen Poederoijen Zaltbommel x x x x

MHC Bommelerwaard Zaltbommel Zaltbommel x x x x

Stichting Kinderboerderij De Beestenboel Zaltbommel Zaltbommel x x x x

Zwem en Poloclub Zaltbommel Zaltbommel Zijlader zonder vrijwilliger 2,3 4,5 54

Ger. Kerk Vrijgemaakt Zaltbommel Zaltbommel Zijlader zonder vrijwilliger 2,0 4,0 48

V.V. Zuilichem Zuilichem Zaltbommel x x x x

Totaal 201,3 402,5 4830
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Bijlage 2 Haalbaarheid alternatieven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Naam vereniging Plaatsnaam Gemeente
Adopteren verzamel 

container

Bemannen 

milieustraat

Bemannen 

mobiel station

Opruimen 

zwerfafval

Stichting Dorpshuis Asch Asch Buren Te weinig containers Ver weg Geen optie Bespreekbaar

SDG Burens Orkest Buren Buren Optie Ver weg Geen optie Bespreekbaar

Muziekver. Prinses Juliana Eck en Wiel Buren Weinig containers Ver weg Geen optie Bespreekbaar

Harmonie Kunst na Arbeid Ingen Buren Weinig containers Ver weg Geen optie Bespreekbaar

Oudercommissie Openbare Basisschool Kerk-Avezaath Buren Weinig containers Redelijke afstand Geen optie Bespreekbaar

N.H. Gemeente Lienden Lienden Buren Optie Ver weg Optie Bespreekbaar

Muziekver. Kunst en Vriendschap Maurik Buren Optie Ver weg Optie Bespreekbaar

N.H. kerk Ommeren Ommeren Buren Te weinig containers Ver weg Geen optie Bespreekbaar

Ora et Labora Rijswijk Buren Te weinig containers Ver weg Geen optie Bespreekbaar

Onderhoudsfonds Stefanuskerk Zoelen Buren Weinig containers Redelijke afstand Geen optie Bespreekbaar

Carnavalsver. De Blauwlappen Culemborg Culemborg Optie Optie Geen optie Geen optie

Chr. Ger. Kerk Culemborg Culemborg Optie Optie Geen optie Geen optie

CVV Vriendenschaar Culemborg Culemborg Optie Optie Geen optie Geen optie

K.S.M. Concordia Culemborg Culemborg Optie Optie Geen optie Geen optie

Oranjenassauschool (ONS locatie DIVA) Culemborg Culemborg Optie Optie Geen optie Geen optie

Tennisver. Ter Weijde Culemborg Culemborg Optie Optie Geen optie Geen optie

V.V. Jan van Arckel Ammerzoden Maasdriel Optie Ver weg Geen optie Geen optie

DES Hedel Maasdriel Optie Ver weg Optie Geen optie

N.H. Gemeente Heerewaarden Heerewaarden Maasdriel Weinig containers Ver weg Geen optie Geen optie

ouderr. B.S. De Bogerd Rossum Hurwenen Maasdriel Weinig containers Ver weg Geen optie Geen optie

Verenigingen Maasdriel Maasdriel Maasdriel Optie Ver weg Optie Geen optie
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Naam vereniging Plaatsnaam Gemeente
Adopteren verzamel 

container

Bemannen 

milieustraat

Bemannen 

mobiel station

Opruimen 

zwerfafval

Muziekvereniging Juliana Rossum Maasdriel Optie Ver weg Geen optie Geen optie

OBK Well Well Maasdriel Weinig containers Ver weg Geen optie Geen optie

Chr. Muziekver. Amicitia Dodewaard Neder-Betuwe Optie Ver weg Optie Geen optie

O.B.S. Pr. Willem Alexander Echteld Neder-Betuwe Weinig containers Redelijke afstand Geen optie Geen optie

H. Herv. Gem/SV Kesteren Kesteren Neder-Betuwe Optie Ver weg Optie Geen optie

James Fraser Ochten Neder-Betuwe Optie Ver weg Optie Geen optie

Muziekver. Harmonie Ochten Neder-Betuwe Optie Ver weg Optie Geen optie

S.V. Olympia Ochten Neder-Betuwe Optie Ver weg Optie Geen optie

De Schutse Opheusden Neder-Betuwe Optie Ver weg Optie Geen optie

De Panthers Tiel Tiel Optie Optie Geen optie Geen optie

EHBO afd. Tiel Tiel Tiel Optie Optie Geen optie Geen optie

K.T.S.M. Tiel Tiel Optie Optie Geen optie Geen optie

Korfbalvereniging Tiel '72 Tiel Tiel Optie Optie Geen optie Geen optie

KTVM Tiel Tiel Optie Optie Geen optie Geen optie

Magnificatkerk Ger. Vrijgemaakt Tiel Tiel Optie Optie Geen optie Geen optie

Muziektheatergezelschap d'Elstars Tiel Tiel Optie Optie Geen optie Geen optie

Protestantse gemeente Tiel Tiel Tiel Optie Optie Geen optie Geen optie

RKTVC Tiel Tiel Optie Optie Geen optie Geen optie

Scouting Tiel Tiel Tiel Optie Optie Geen optie Geen optie

Stichting de Ark Tiel Tiel Optie Optie Geen optie Geen optie

St.Lambertus Alphen West Maas en Waal Weinig containers Ver weg Geen optie Geen optie
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Naam vereniging Plaatsnaam Gemeente
Adopteren verzamel 

container

Bemannen 

milieustraat

Bemannen 

mobiel station

Opruimen 

zwerfafval

Muziekver. Pr. Willem Alexander Appeltern West Maas en Waal Weinig containers Ver weg Geen optie Geen optie

Corsoclub Maas en Waal Beneden-Leeuwen West Maas en Waal Optie Redelijke afstand Optie Geen optie

Harmonie Willem III Beneden-Leeuwen West Maas en Waal Optie Redelijke afstand Optie Geen optie

Sportvereniging D.S.Z. Boven-Leeuwen West Maas en Waal Optie Ver weg Geen optie Geen optie

Muziekver. St. Barbara Dreumel West Maas en Waal Optie Redelijke afstand Geen optie Geen optie

V.V. D.B.V. Maasbommel West Maas en Waal Weinig containers Ver weg Geen optie Geen optie

Harmonie Koningin Wilhelmina Wamel West Maas en Waal Optie Redelijke afstand Geen optie Geen optie

TTV Tik Hard (route in Altforst) Wamel West Maas en Waal Optie Redelijke afstand Geen optie Geen optie

Speeltuinver. ' t Huchtje (welzijn Acquoy) Acquoy West-Betuwe Weinig containers Ver weg Geen optie Geen optie

N.H. gemeente Asperen Asperen West-Betuwe Optie Ver weg Geen optie Geen optie

Muziekver. Concordia Beesd Beesd West-Betuwe Optie Ver weg Optie Geen optie

N.H. Gemeente G-malsen-Oost Geldermalsen West-Betuwe Optie Optie Geen optie Geen optie

Restauratiefonds N.H. Gem. Geldermalsen West-Betuwe Optie Optie Geen optie Geen optie

Showcorps Prinses Marijke Geldermalsen West-Betuwe Optie Optie Geen optie Geen optie

CBS Goudenstein Haaften West-Betuwe Optie Ver weg Geen optie Geen optie

OBS Willem Alexander Haaften West-Betuwe Optie Ver weg Geen optie Geen optie

Kerkvoogdij N.H. Kerk Hellouw Hellouw West-Betuwe Weinig containers Ver weg Geen optie Geen optie

Jeugdver./muziekver. Wilhelmina Herwijnen Herwijnen West-Betuwe Optie Ver weg Optie Geen optie

V.V. Heukelum Heukelum West-Betuwe Optie Ver weg Geen optie Geen optie
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Naam vereniging Plaatsnaam Gemeente
Adopteren verzamel 

container

Bemannen 

milieustraat

Bemannen 

mobiel station

Opruimen 

zwerfafval

MVV ' 58 Meteren West-Betuwe Optie Optie Geen optie Geen optie

N.H. Gemeente Opijnen Opijnen West-Betuwe Weinig containers Ver weg Geen optie Geen optie

Muziekvereniging Voorwaarts Rumpt West-Betuwe Weinig containers Ver weg Geen optie Geen optie

St. Steun Dorpshuis Spijk Spijk West-Betuwe Weinig containers Ver weg Geen optie Geen optie

N.H. Gemeente Tricht Tricht West-Betuwe Optie Optie Geen optie Geen optie

Ger. Gem. Tricht-Geldermalsen Tricht-Geldermalsen West-Betuwe Optie Optie Geen optie Geen optie

N.H. Kerk Varik - Heesselt Varik-Heesselt West-Betuwe Weinig containers Ver weg Geen optie Geen optie

Chr. Brassband Harp en Luit Vuren West-Betuwe Optie Ver weg Geen optie Geen optie

OBS de Waerdenburght Waardenburg West-Betuwe Optie Ver weg Geen optie Geen optie

Fanfare Prins Hendrik Aalst Aalst Zaltbommel Optie Ver weg Geen optie Geen optie

Muziekvereniging O.B.K. Brakel Brakel Zaltbommel Optie Ver weg Optie Geen optie

N.H. Jeugdwerk ' De Wegwijzer' Bruchem Zaltbommel Weinig containers Redelijke afstand Geen optie Geen optie

LR/PC De Bommelerwaard Gameren Zaltbommel Optie Redelijke afstand Geen optie Geen optie

O.B.K./ De Volharding Kerkwijk Zaltbommel Weinig containers Ver weg Geen optie Geen optie

Muziekver. Concordia Nederhemert Zaltbommel Weinig containers Ver weg Geen optie Geen optie

CBS De Regenboog Nieuwaal Zaltbommel weinig containers Ver weg Geen optie Geen optie

NH Gemeente Poederoyen Poederoyen Zaltbommel Weinig containers Ver weg Geen optie Geen optie

Ger. Kerk Vrijgemaakt Zaltbommel Zaltbommel Zaltbommel Optie Optie Geen optie Geen optie

MHC Bommelerwaard Zaltbommel Zaltbommel Optie Optie Geen optie Geen optie

Stichting kinderboerderij de Beestenboel Zaltbommel Zaltbommel Optie Optie Geen optie Geen optie

Zwem- en Poloclub Zaltbommel Zaltbommel Optie Optie Geen optie Geen optie

V.V. Zuilichem Zuilichem Zaltbommel Optie Ver weg Geen optie Geen optie
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