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Algemeen Bestuur Avri 
 

Agenda 10 september 2020 
 

 
 

Donderdag 10 september 2020 van 09.00 tot 11.00 uur vergadert het Algemeen Bestuur van Avri in de 
vergaderzaal, locatie Geldermalsen, Meersteeg 15. 
 

Gewijzigde Agenda 
 

 

1. Opening  

2. Vaststellen agenda  

3. Mededelingen  

4. Ingekomen stukken  

    

5. Besluitenlijst en Actielijst  

 5.1 Vaststellen besluitenlijst AB 9 juli 2020  Bijlage 5.1 

 5.2 Cumulatieve actielijst en agendaplanning Bijlage 5.2 
    
6. Terugkoppeling uit Platformbijeenkomst 26 augustus 2020  - 

7. Ter besluitvorming  

 7.1 AB voorstel Verrekening inkomstenderving restafval inco luier 
inzameling (doorgeschoven AB 09.07.2020) 

Bijlage 7.1  

 7.2 ‘Evaluatie invoering omgekeerd inzamelen’ (doorgeschoven AB 09.07.2020)  

  7.2a  Rapport TwynstraGudde Bijlage 7.2a (4x) 

  7.2b AB voorstel Bestuurlijke reactie op het rapport Bijlage 7.2b (2x) 

 7.3 AB voorstel Bestuursrapportage 2020 Bijlage 7.3 (2x) 

 7.4 AB voorstel Gedragssturing op afval Bijlage 7.4 (5x) 

 7.5 AB voorstel Alternatieve werkzaamheden papierverenigingen Bijlage 7.5 (4x) 

 7.6 AB voorstel Beschikbaar stellen investeringskrediet 
onkruidbestrijding 

Bijlage 7.6  

    

8. Ter bespreking  

 8.1 Terugkoppeling IBOR - 

 8.2 Aanbesteding accountant  - 

 8.3 Presentatie hoofdlijnen programma GRIP incl. toelichting project fiches - 

    

9. Ter informatie  

10. Rondvraag  

11. Sluiting  
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Algemeen Bestuur Avri 
 
OPENBARE VERGADERING -  
CONCEPT verslag 9 juli 2020 
 
(Vergaderzaal  Avri te Geldermalsen) 
 
 

   
Aanwezige AB-leden   
gemeente Buren De heer P. Neven 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 W. Brouwer Directeur Avri / secretaris Bestuur 
 De heer R. Opendorp Accountant BakerTilly 
Afwezig m.k.   
   
 
 

# Subject Besluit / Conclusie 

1 Opening  De voorzitter opent de vergadering om 09.02 uur en verwelkomt alle aanwezi-
gen. 
De vergadering wordt fysiek gehouden voor de AB leden en de toehoorders 
kunnen digitaal meeluisteren. Om 10.00 uur schuift de accountant aan. 
 

2 Vaststellen agenda Op de agenda staan een paar punten die aandacht behoeven, nl.: 

• 7.1 AB voorstel Aanwijzen locaties  
De voorzitter geeft aan dat we in een juridische kwestie zitten met dit onderwerp. 
Laatste conclusie is dat de GR aangepast moet worden en dat betekent een an-
der traject via de raden. Als de GR toch veranderd moet worden, kunnen we be-
ter de gehele tekst nalopen. Dit punt gaat van de agenda af en komt later terug. 
 

• 7.6 AB voorstel Verrekening inkomstenderving restafval inco luier inza-
meling 

De voorzitter stelt voor om dit punt van de agenda af te halen, omdat dit discus-
sie heeft opgeleverd met de gemeente West Maas en Waal, omdat deze ge-
meente geen rekening heeft kunnen houden met de financiele consequenties. 
Het voorstel wordt daarom aangepast voor wat betreft de ingangsdatum; dit 
wordt 1 januari 2021. Het gewijzigde voorstel komt de volgende AB vergadering 
terug op de agenda. 
 

• 7.2 ‘Evaluatie invoering omgekeerd inzamelen’ 
In gemeente Tiel is het rapport op de agenda van de raad gezet. De raadsver-
gadering vindt volgende week plaats. De heer Groen vraagt of gemeente Tiel 
volgende week schriftelijk mag reageren of dat het onderwerp doorgeschoven 
kan worden naar de volgende vergadering. De voorzitter stelt voor om de andere 
AB leden wel aan te laten geven wat zij van het rapport vinden. De heer Groen 
kan deze reacties dan meenemen naar zijn raad. Besluitvorming vindt dan in de 
volgende AB vergadering plaats. 
 

• Extra agendapunt: 
Als de tijd het toelaat geeft de heer Brouwer een presentatie over de latest esti-
mate van alle grondstoffen. Deze stand van zaken ten aanzien van de kosten en 
baten van de afval- en grondstofstromen is eerder toegezegd aan het AB en 
wordt steeds ten tijde van de vergadering aan de AB leden aangeboden. 
 
De agenda wordt met deze wijzigingen vastgesteld. 
 

3. Mededelingen Vanuit Avri zijn er geen mededelingen. 
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De heer Groen geeft hij dat hij vanwege familieomstandigheden de vergadering 
om 11.00 uur wil verlaten. Wordt hij eerder weggeroepen zal de heer Bergsma 
digitaal namens gemeente Tiel inspreken. 
 

4. Ingekomen stukken  

4.1 Brief Veolia – onderhande-
ling over raamovereenkomst 
vergoeding 2017 en verder 

WB geeft een toelichting op de brief. Na de zomer volgt een gesprek tussen Avri 
en Veolia om te kijken of en hoe we kunnen samenwerken. 
 
 

5. Besluitenlijst en actielijst 

5.1 Besluitenlijst AB 13 februari 
2020 

Besluit: het AB stelt de besluitenlijst van 13 februari 2020 conform vast. 
 

5.2 Actielijst De actielijst wordt besproken en bijgewerkt. Actie BS  
 

6. Terugkoppeling uit Raads-
informatieavond 15 april 
2020 en Platformbijeen-
komst 3 juni 2020 

Afgelopen periode hebben we 3 avonden georganiseerd voor de raadsleden: 
een raadsinformatieavond op15 april om de begroting en de jaarstukken te be-
spreken; een raadspresentatie over het rapport TwynstraGudde en op 3 juni on-
ze reguliere platformbijeenkomst. 
 
Alle drie de avonden zijn digitaal gedaan. Wat opvalt is dat bij digitale bijeen-
komsten meer mensen aansluiten dan normaal. Eén nadeel van digitaal verga-
deren is dat je de ambiance, interactie en het napraten mist .Daar staat tegen-
over dat de deelnemers wel focussen op de vragen die ze stellen waardoor deze 
to the point waren. 
 
De voorzitter geeft aan dat we voor toekomstige bijeenkomsten gaan kijken of 
we zowel fysiek als digitaal deel nemen kunnen combineren, zodra de corona-
omstandigheden dit toestaan. 
 

7. Ter besluitvorming 

7.1 AB voorstel Aanwijzen loca-
ties 

Zoals bij het vaststellen van de agenda is besloten wordt dit voorstel doorge-
schoven.  
 
De heer Van Someren vraagt of er wel op korte termijn gekeken kan worden 
naar de procedure. Misschien kan het voorstel gesplitst worden. 
 
Afspraak: Avri zal uitzoeken of het omzetten van de bezwaarprocedure naar 
een zienswijzeprocedure een AB aangelegenheid is. Zo ja, dan wordt hier een 
apart voorstel voor gemaakt en komt het terug op de agenda. 
 

7.2 Evaluatie invoering omge-
keerd inzamelen 

 

7.2.1 Rapport TwynstraGudde Zoals bij het vaststellen van de agenda is besloten wordt dit onderwerp alleen 
besproken en besluitvorming volgt in de vergadering van september. 
 
Over het algemeen kijken de gemeenten op dezelfde manier naar het rapport en 
zijn blij met de evaluatie. De belangrijkste punten hierin zijn: 

• Duidelijke richtlijnen en spelregels vaststellen. 

• Deze evaluatie is bedoelt om te leren, dus laten we de uitkomst maar 
ook het projectmatig werken goed verankeren zowel bestuurlijk als bin-
nen de organisatie. 

• Grote projecten goed blijven monitoren. 

• West Maas en Waal onderschrijft de aanbevelingen, maar vraagt aan-
dacht voor het goed implementeren van het nieuwe beleid. Hier zitten 
namelijk haken en ogen (zoals vervuilingen en dumpingen) aan die de 
gemeente ook aan het begin heeft ingebracht. 

• Neem het bestuur maar ook de raden goed mee in het proces. 

• Projecten moeten goed doordacht worden, waardoor het een duidelijk 
verhaal wordt voor alle partijen. 

• Neder Betuwe staat achter de reactie van het DB, maar zij willen wel 
concrete dingen weten wat het DB/Avri gaat doen. 

• Maasdriel geeft aan dat zij graag willen blijven volgen wat er met de 
aanbevelingen gebeurd. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door één of twee 
keer per jaar een overzicht te krijgen. 

• Zaltbommel zou graag een handboek soldaat projectmatig werken heb-
ben. Daarnaast adviseert de gemeente om een warme overdracht te re-
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gelen bij wisseling van bestuur of directeur. Dit zou gedaan kunnen 
worden via een samenvatting met highlights. 

• Creëer draagvlak voor grote beslissingen. 
 
De heer Brouwer herkent alle reacties. Hij geeft aan dat het DB speerpunten 
heeft benoemd, die nu opgepakt worden. In het najaar zal hierover een terug-
koppeling volgen. 
Daarnaast hebben Nedvang en Avri bij de start van ons project afgesproken dat 
Nedvang dit mocht monitoren. Dit rapport is van de week gepubliceerd. In dit 
rapport komen dezelfde zaken naar boven. Hij zal de link naar dit rapport mailen  
naar de AB leden. Actie WB 
 
De heer De Vree vraagt of er al contact is geweest met andere gemeenten die 
ook ons systeem hebben. Vooraf hebben we bij andere gemeenten gekeken, 
maar vervolgens liepen we toch tegen dingen aan. Hoe kunnen we met elkaar 
optrekken en onze inwoners (landelijk) informatie over wat er met ons afval ge-
beurd en hoeveel wij produceren. De heer Brouwer geeft aan dat de NVRD hier 
een rol in speelt om de gemeenten te verenigen. Helaas zijn wij met sommige 
zaken overvallen, zoals de internationale tarieven. In de nieuwe begroting heb-
ben we extra geld opgenomen om de inwoners beter te kunnen informeren.   
 
Afspraak: de heer Groen neemt de opmerkingen van de andere gemeenten 
mee. Het onderwerp komt in de volgende vergadering (september) terug ter be-
sluitvorming. 
 

7.2.2 AB voorstel Bestuurlijke re-
actie op het rapport 
 

Zie bovenstaand. 

 

7.3 Jaarstukken 2019  

7.3.1 AB voorstel Kredietover-
schrijding 

Dit voorstel staat als hamerstuk op de agenda, omdat de AB leden hier schrifte-
lijk op hebben gereageerd. 
 
De heer Neven benadrukt nog wel dat het RBA het jammer vond dat zij niet 
aangesloten waren. De raadsleden werd eerst op de hoogte gebracht.  
Klopt, de raadsleden zijn in de digitale bijeenkomst van 3 juni geïnformeerd. De 
RBA leden konden hierbij aansluiten. Een week later vond het overleg met de fi-
nanciële adviseurs en RBA leden plaats. De heer Brouwer geeft aan dat dit ge-
zien de tijdsdruk niet anders kon.  
 
Besluit: het AB stelt het voorstel Kredietoverschrijding conform vast en stemt 
hiermee in met de in de jaarrekening 2019 opgenomen kredietoverschrijding van 
€ 314.000,-. 
 

7.3.2 AB voorstel Zienswijzen 
Jaarstukken 2019 

De heer Opendorp, accountant BakerTilly, schuift aan. 
 
Naar aanleiding van de bevindingen van de accountant zijn de jaarstukken en 
het voorstel aangepast. De heer Opendorp geeft een toelichting op de bevindin-
gen. 
 
De voorzitter merkt op dat we bezig zijn met betere spelregels over kredietover-
schrijding, zodat dit aan de voorkant geregeld kan worden en niet meer achteraf. 
Daarnaast zijn we zowel bestuurlijk als ambtelijk in gesprek met de Provincie om 
te kijken hoe we het risico kunnen beperken. 
 
Vragen naar aanleiding van: 

• Is het mogelijk dat er volgend jaar geen opmerking over aanbesteding in 
het verslag staat? 

De heer Opendorp durft niet te zeggen of alle aanbestedingen opnieuw aanbe-
steedt zijn tegen die tijd. 
De heer Brouwer geeft aan dat het waarschijnlijk niet bij allemaal lukt vanwege 
de beperkte formatie, maar we streven ernaar om goed en rechtmatig bezig te 
zijn. 

 
De voorzitter bedankt de heer Opendorp voor zijn aanwezigheid. 
 

• De heer Van Bezooijen vraagt of de stukken van de bv’s voortaan op 
hetzelfde moment beschikbaar gesteld kunnen worden als de stukken 
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van Avri. Kunnen we hier iets over afspreken? 
De heer Brouwer geeft aan dat de bv’s gebruik maakt van de dezelfde ambtelijke 
ondersteuning en bij de bv’s zit geen wettelijke termijn van 15 april aan vast. 
Vandaar dat eerst de GR wordt geregeld en daarna de bv’s. 
De voorzitter geeft aan dat het DB zich zal beraden over het overzichtelijk ma-
ken wanneer wat besloten wordt. 
 
Besluit: het AB stelt het voorstel Jaarstukken 2019 conform vast. Hiermee be-
sluit het AB het volgende: 

1. De jaarstukken 2019 vast te stellen. 
2. In te stemmen met de resultaatsbestemming van de diverse program-

ma’s (zie onderdeel Financiën). 
3. Het voordelige saldo van € 55.000 op afgebouwde frictiekosten terug te 

storten in de bestemmingsreserve Frictiekosten IBOR Neerijnen. 
 

7.4 AB voorstel Zienswijzen 
Begroting 2021 

Vragen naar aanleiding van: 

• De heer Posthouwer heeft 3 punten: 
1. Aanpassing van het variabele tarief: de raad vraagt onderbouwing, 

komt tijdig met een voorstel en niet aan het eind van het jaar. 
2. Prioriteit geven aan het programma grip. 
3. Zaltbommel wil een benchmark voor meerdere jaren op gaan zetten 

voor het tariefverloop van de verschillende grondstoffen. De vraag 
is of andere gemeenten zich hierbij willen aansluiten? 

Als antwoord op punt 3 geeft het AB aan dit als collectief te willen doen via Avri. 
Een belangrijk punt hieruit is dat inzichtelijk gemaakt moet worden hoe de ge-
meenten het afzonderlijk doen, zodat zij dit mee kunnen gebruiken voor de 
communicatie naar inwoners. De voorzitter geeft aan dat het DB zich hierover 
zal beraden. Actie DB 
 

• De gemeente West Maas en Waal gaat niet akkoord met de 12 euro om 
het weerstandsvermogen te verhogen.  

De heer De Vree zal bij de raad de vraag neerleggen of zij behoefte heeft naar 
meer uitleg. Actie TdV 

• Alle gemeenten hebben gevraagd om een bezuinigingsonderzoek te la-
ten uitvoeren.  

De voorzitter geeft aan dat aan dit verzoek gehoor wordt gegeven. Actie DB 

• Culemborg heeft de suggestie gedaan om papierinzameling op te ne-
men in het pluspakket. De voorzitter vraagt hoe de andere AB leden 
hierover denken. 

Alle gemeenten zijn het erover eens dat hier goed naar gekeken moet worden. 
Echter zijn we op dit moment met een ander traject bezig. Het is belangrijk dat 
dit proces eerst afgerond wordt. Dit vraagstuk kan wel opgenomen worden in de 
discussie over maatwerk.  
De voorzitter geeft aan dat in september een voorstel ingebracht wordt over de 
alternatieve werkzaamheden voor verenigingen. Het DB zal zich verder beraden 
over de discussie rondom papier. Actie DB 
 
Besluit: het AB stelt met een grote meerderheid het voorstel Begroting 2021 
Avri conform vast. De gemeente Tiel en West Maas en Waal stemmen niet in 
met voorstel 3c om het tarief met 12 euro te verhogen om het weerstandsver-
mogen aan te vullen.  
Hiermee besluit het AB het volgende: 

1. De begroting 2021 (inclusief de meerjarenbegroting tot en met 2024) 
van Avri vast te stellen, waarin voor de afvalbeheer taken (programma 
Basispakket) per 2021 een gemiddelde kostenstijging van  
€ 44 per huishouden is opgenomen. 

2. In te stemmen met de in de begroting opgenomen investeringskredieten 
2021 (€ 2.500.000).  

3. Naar aanleiding van de zienswijzen van de gemeenteraden in te stem-
men met de in de begroting opgenomen; 
a) Investeringen in gedragsbeïnvloeding om perceptie van inwoners 

ten aanzien van afvalscheiding te verbeteren en maatregelen te 
treffen tegen vervuiling van grondstoffen (€ 7 per huishouden) en 
deze middels een uitgewerkt voorstel ter goedkeuring in 2020 voor 
te leggen aan het Algemeen Bestuur. 

b) Investeringsruimte om (innovatie)mogelijkheden te onderzoeken 
om de invloed op de keten van circulariteit te vergroten (€ 1 per 
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huishouden). 
c) Aanvulling van de weerstandscapaciteit voor de risico’s van GR 

Avri middels een opslag op de tarieven 2021 van € 12 per huis-
houden. 

d) Inrichting van de tarieven afvalstoffenheffing 2021 waarbij wordt 
voorgesteld de variabele tarieven te verlagen ten opzichte van 
2020 (van € 1,20 naar € 1,00 per 30 liter) en financiële ontwikke-
lingen te verwerken in het basistarief van 2021. 

 

7.5 AB voorstel Inzameling 
PMD hoogbouw/stadscentra 
en buitengebied 

De heer Brouwer geeft een korte toelichting. Dit voorstel laat zien wat het be-
spaart en hoe we het kunnen inzetten om een ander probleem vervuiling op 
kunnen lossen. 
 
Vragen naar aanleiding van: 

• Eerder tijdens het project hebben we afgesproken om de containers 
voor plastic te bestickeren in plaats van een oranje deksel te gebruiken. 
En nu gaan we het toch regelen? 

De heer Brouwer geeft aan dat hier goed over nagedacht is. In de praktijk lopen 
we tegen het probleem op dat één keer in de twaalf weken beide containers op-
gehaald worden in het buitengebied. Voor de chauffeur is het dan lastig te be-
oordelen of hij de juiste container pakt. Maar ook inwoners vergissen zich soms 
als zij beide lege containers hebben binnengehaald. Het gebeurt soms dat dan 
de ‘verkeerde’ grijze bak voor pmd (of juist restafval) in gebruik wordt genomen, 
waardoor dat bij de volgende ledigingsronde tot problemen leidt. De chip in de 
restafvalcontainer werkt wel bij de restafvalroute, maar niet bij de plasticroute. 
De heer De Vree adviseert om dit ook goed te communiceren naar de inwoners. 
 
Besluit: het AB stelt het voorstel Inzameling PMD hoogbouw/stadscentra en bui-
tengebied conform vast. Hiermee besluit het AB het volgende: 

1. In te stemmen met de nieuwe productie- en verspreidingsme-
thode van PMD zakken voor hoogbouw en stadcentra: stan-
daard 4x per jaar verspreiden van een pakket aan huis met 20 
stuks PMD zakken. 

2. De kosten door te berekenen naar inwoner voor de aanvraag 
van een extra 5de pakket PMD zakken á € 5,-. 

3. De structurele bezuiniging van € 220.000,- aan te wenden om 
de kapitaallasten van € 23.000,- te dekken voor de aanschaf 
van oranje deksels voor de minicontainers PMD in het buiten-
gebied en voor het overige (circa € 200.000,-) per 2021 in te 
boeken als voordeel. 

4. het overgebleven voordeel voor 2020 (circa € 55.000,-) als 
volgt in te zetten € 36.000,- voor de dekking autonome groei 
van de ondergrondse containers. De resterende € 19.000,- te 
gebruiken voor de montage van de oranjedeksel PMD in het 
buitengebied en de daarvoor in te zetten communicatie. (De fi-
nanciële doorwerking van de aanschaf deksels vindt plaats 
vanaf 2021 omdat het kapitaalslasten betreft.) 

 

7.6 AB voorstel Verrekening in-
komstenderving restafval 
inco/luier inzameling 

Zoals bij het vaststellen van de agenda besproken wordt dit voorstel van de 
agenda gehaald en komt in september terug op de agenda. 
 
 

7.7 AB voorstel Zienswijze 
Jaarstukken 2019  

Gezien de reactietermijn van de BSR is dit voorstel schriftelijk afgehandeld en nu 
als hamerstuk op de agenda gezet. 
 
Besluit: het AB stelt het voorstel Zienswijze concept jaarstukken 2019 BSR con-
form vast en stemt hiermee in met de concept jaarstukken 2019 van BSR. 
 

7.8 AB voorstel Zienswijze Be-
groting 2021 

Gezien de reactietermijn van de BSR is dit voorstel schriftelijk afgehandeld en nu 
als hamerstuk op de agenda gezet. 
 
Besluit: het AB stelt het voorstel Zienswijze begroting 2021 BSR conform vast. 
Hiermee besluit het AB het volgende: 
1. In te stemmen met de ontwerp begroting 2021 van BSR; 
2. De financiële gevolgen te verwerken in de eerste begrotingswijziging 2021. 

8. Ter bespreking 

8.1 Terugkoppeling IBOR De heer Brouwer geeft een korte toelichting. De samenwerking met alle IBOR-
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gemeenten gaat goed. We zijn nu ook zover dat we voor alle vier de gemeenten 
een actuele DVO krijgen. Aan de werkbegrotingen wordt nu de laatste hand ge-
legd, zodat we deze volgende week ook kunnen aanbieden.; 
 
De heer Van Someren merkt op dat hij het jammer vindt dat zijn gemeente één 
dag voor de deadline te horen kreeg dat de werkbegroting niet op de juiste da-
tum geleverd kan worden. De heer Brouwer geeft aan dat de werkbegroting van 
Neder-Betuwe altijd op tijd geleverd wordt, maar deze keer helaas een lichte 
termijnoverschrijding kent, omdat Avri het voor alle vier de gemeente tegelijk wil-
de doen.  
 

8.2 Latest estimate In een eerdere vergadering is gevraagd of de AB leden wat vaker geïnformeerd 
konden worden over de tarieven van de grondstoffen. De Brouwer geeft een 
presentatie hierover. De presentatie wordt toegevoegd aan het verslag (zie bijla-
ge 1). 
 
Vragen naar aanleiding van: 

• Zijn er stromen die duurder worden dan restafval? 
De heer Brouwer: op dit moment niet, alleen verwachten we dat incontinentiema-
teriaal duurder zal zijn om te verwerken. 
 

• Wat doen we als een grondstof wel duurder worden dan het tarief van 
verbranden? 

De heer Brouwer: verwachting is dat het rijk de belasting op het verbranden van 
afval dan zal verhogen. 
 

• Zijn deze gegevens ook per gemeente, qua volume aan te geven? 
De heer Brouwer: ja, we kunnen wel een schatting maken, maar niet exact aan-
geven. We maken gebruik van zo efficiënt mogelijke routes en gaan daarmee 
niet tot aan de gemeentegrenzen. 
 

• Hoe krijg je inwoners zover om beter te scheiden? 
De voorzitter: in de volgende vergadering wordt een voorstel over gedragsstu-
ring ingebracht. Hierdoor komt het ook ter sprake in de platformbijeenkomst. 
 
De heer Brouwer vraagt of de AB leden akkoord zijn met deze manier van infor-
meren. De AB vinden de informatie erg interessant en adviseren om dit ook op 
een eenvoudige manier te delen met de inwoners. Hiervoor zou Avri bijvoorbeeld 
gebruik kunnen maken van infographics of fimpjes. 
De heer Brouwer neemt deze suggestie mee en biedt aan om ook bij commis-
siebesprekingen aan te schuiven om uitleg te geven. 
 

9. Ter informatie  

9.1 Jaaroverzicht klachten Het jaaroverzicht klachten is ter informatie aangeboden.  
 
Wat de AB leden opvalt is dat ondanks de reacties op social media het aantal 
klachten meevalt. Een klacht is beter stuurbaar en hiermee kun je laten zien dat 
je transparant bent en klachten serieus neemt. 
De heer Brouwer geeft aan dat hij ook regelmatig meeluistert bij het KCC, zodat 
hij zelf kan horen wat er leeft en hoe wij hierop reageren. Wij nodigen mensen 
ook altijd uit om het gesprek met ons aan te gaan.  
 
Wel wordt aandacht gevraagd aan de doorlooptijd van afhandeling. Binnen 24 
uur is de norm. Goede suggestie, de voorzitter geeft aan dat dit meegenomen 
wordt in de communicatie.  
 

9.2 Jaarrapportages en DVO’s 
IBOR 

Over de jaarrapportages en DVO’s iBOR is een schriftelijke mededeling staande 
de vergadering uitgereikt (zie bijlage 2).  
 

10. Rondvraag  

10.1 Papierverenigingen In de raad van Buren is een discussie ontstaan over papierverenigingen. Eén 
partij heeft aangewakkerd of we wel door moeten gaan met betalen. De heer 
Neven heeft aangegeven dat we een traject hebben afgesproken met de vereni-
gingen en dat dit eerst afgehandeld moet worden.  
 
Volgens de heer Hoften zoeken ook steeds meer verenigingen het politieke cir-
cuit. Kunnen we de raden meenemen, zodat we dit voor kunnen zijn? 
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In september wordt een voorstel ingebracht over alternatieve werkzaamheden 
papierverenigingen. Hiervoor hebben we goede gesprekken gevoerd met de 
verenigingen en dit heeft geleid tot een gedragen voorstel. 
 

10.2 Beantwoording raadsvragen De heer Neven merkt op dat raadsvragen over de begroting niet tijdig zijn be-
antwoordt. Dat vond men vervelend. 
 
De voorzitter geeft aan dat we hebben geconstateerd dat we dit beter moeten 
stroomlijnen. De heer Brouwer vult aan dat we positief verrast waren door de be-
trokkenheid van de raden. Voorheen kregen we een paar vragen, maar omdat 
we de raden van te voren meegenomen hebben, kregen we van alle raden af-
zonderlijk vragen door. Hier waren wij nog niet helemaal op ingericht. We gaan 
hier intern maar ook met het RBA afspraken over maken.  
 

10.3 Beschikbaar stellen van de 
vergaderstukken 

De heer De Vree vraagt aandacht voor het tijdig inbrengen van de vergaderstuk-
ken. 
 

10.3 ARN Hoe staat het met ARN? 
ARN wil een x aantal ton aangeleverd hebben. Iedere gemeente moet bepalen 
wat zij willen.  
 
De raden willen informatie. Kan er een routeplan gemaakt worden voor de stap-
pen die genomen moeten worden? 
Volgende week worden de vergaderstukken voor september verzonden dus een 
concreet voorstel is niet haalbaar, maar een routekaart is een goed plan. Maan-
dag heeft het RBA overleg en wordt dit voorbesproken.  
 

10.4 Zaltbommel De heer Posthouwer heeft een aantal aandachtspunten: 
- Nulaanbieders; wat gaan we daarmee doen? 
- Het RBA zat op een paar punten wat laat in het proces. Hoe krijgen we 

hen eerder aangehaakt? Vraag aan het RBA hoe zij dit ervaren hebben. 
- De nieuwe app komt in september. Laten we dit eerst goed testen, 

voordat het naar buiten uitgezet wordt. 
-  

11. Sluiting De voorzitter bedankt de aanwezigen. De vergadering wordt om 11.42 uur afge-
sloten. Na een korte pauze start de AvA. 
 

  
✓  Acties die bij het gereedkomen van het verslag reeds zijn uitgevoerd, zijn in het verslag gemarkeerd met 

een ‘vinkje’ en komen niet terug in de actielijst. 
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Bijlage 1 
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Bijlage 2 
 
 
Voortgang IBOR eerste helft 2020 pluspakket. 
Kwaliteit BOR: (BOR voldoet aan de norm – Handhaving verschuiving naar Corona)  
De werkzaamheden die de afdeling IBOR ten behoeve van het beheer van de openbare ruimte heeft uitgevoerd lopen 
naar verwachting. Alle geplande werkzaamheden zijn uitgevoerd. De schouwen tonen aan dat de geleverde kwaliteit aan 
de gestelde normen voldoet. Op de enkele afwijking is direct gereageerd waardoor weer snel aan de getelde norm werd 
voldaan. De aanwezigheid van (zwerf)afval is een aandachtspunt. Het aanbod van afval is zo groot dat niet altijd aan het 
wensbeeld kan worden voldaan. Ook al zetten we hier vol op in. We houden de vinger aan de pols en houden de ge-
meenten op de hoogte. Meer afval in de openbare ruimte is mede het gevolg van de Coronacrisis. Het is drukker in de 
openbare ruimte doordat meer mensen thuis werkten en de scholen gesloten waren. Deze positieve resultaten zijn mede 
gehaald door de inzet van medewerkers met een afstand van de arbeidsmarkt. Door gebruik te maken van medewerkers 
uit de kwetsbare groepen zorgen wij ervoor dat de kosten voor de gemeente in het sociale domein, dalen.    
De Coronacrisis heeft ook een grote impact op het werk van de Boa’s. De boa’s hebben veel tijd aan het handhaven van 
de noodverordening besteed. Vaak in niet al te gemakkelijke situaties. Onze boa’s hebben juist hun werk gedaan buiten 
de regulieren werktijden. Ze werken veel in de weekeinden en in de avonduren. Deze constructieve en flexibele houding 
wordt door de gemeenten en Avri erg gewaardeerd. Echter, hierdoor is wel de uitvoering van de reguliere taken in het 
gedrang gekomen. Aan thema’s als bijvoorbeeld Verkeer en Parkeren is minder aandacht besteed. Alhoewel de boa’s 
het tweede gedeelte van het jaar hun wel verdiende verlof dagen zullen opnemen, hopen en verwachten wij dat ze meer 
tijd en aandacht aan de reguliere werkzaamheden kunnen besteden. 
 
Budget BOR: (BOR conform werkbegroting – Handhaving overschrijding door Corona) 
Met oog op de gerealiseerde kosten en laatste inzichten hebben wij een prognose voor de rest van het jaar gemaakt. Wij 
verwachten geen grote afwijkingen van het beschikbaar gestelde budget voor het beheer van de openbare ruimte van 
bijna 12 miljoen euro. Door de milde winter is minder tijd besteed aan gladheidbestrijding en iets meer inzet als gevolg 
van de aanwezigheid van het Coronavirus. Voor het beschikbare  budget voorhandhaving (ruim 1,2 miljoen euro, inclu-
sief beheer parkeergarage) zal, als gevolg van de handhaving van de noodverordening Covid-19 een overschrijding van 
laten zien. Deze inzet wordt in nauw overleg met de gemeenten afgestemd. 
 
Naast de DVO taken hebben wij alle gemeente kunnen helpen bij werkzaamheden buiten de DVO om. 
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CUMULATIEVE ACTIELIJST EN 
AGENDAPLANNING 

 
OPENBARE VERGADERINGEN AB AVRI 

 
Versiedatum 9 juli 2020 

 
 
 
 

 

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  

2019-08 
190912-7 

Bevoegdheid aanwijzen 

inzamellocaties: analyse laten maken 

door Vakberaad 

?  

Voortgangsmelding 19-
12-2019: 
Er wordt gewerkt aan 
een voorstel. 
 
Voortgangsmelding 13-
02-2020: dit loopt nog. 
 

 

2019-12 
191219-7.1 

Toezenden onderzoek CPB TdV   
 

2019-13 
191219-7.1 

Verdiepingsslag uitvoeringskosten 

bespreken inzake overhead en 

producten en diensten Avri 

DB  
Voortgangsmelding 13-
02-2020: wordt aan 
gewerkt. 

 

2020-01 
200709-7.2.1 

Rapport Nedvang (monitoring van ons 

project): link naar AB leden sturen 
WB   

 

2020-02 
20.07.09-7.4 

Benchmark: inzichtelijk maken hoe de 

gemeenten het afzonderlijk doen 
DB   

 

2020-03 
20.07.09-7.4 

Aan de raad vragen of er behoefte is 

aan meer uitleg over de € 12,- 

verhoging voor weerstandsvermogen. 

TdV   

 

2020-03 
20.07.09-7.4 

Onderzoek naar 

bezuinigingsmogelijkheden laten 

uitvoeren 

DB   

 

2020-03 
20.07.09-7.4 

Papierinzameling: is het mogelijk om 

papierinzameling op te nemen als 

pluspakket 

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-06 
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Agendaplanning 

AB 10 september 2020 
(09.00 uur) 

DB 13.05.2020 en 03.06.2020, 08.07.2020 
Verzending stukken 16.07.2020  Platform 26.08.2020 

• Vaststelling verslag 9 juli 2020 

• T.k. - Sfeerimpressie platformbijeenkomst 

• Terugkoppeling IBOR 

• Verrekening inkomstenderving restafval inco luierinzameling (doorgeschoven AB 9 juli ’20) 

• Evaluatie rapport ‘Omgekeerd inzamelen’ (doorgeschoven AB 9 juli ’20) 

• Bestuursrapportage 

• Gedragssturing 

• Alternatieve werkzaamheden papierverenigingen 

•  
 

AB 15 oktober 2020 
(09.00 uur) 

DB 08.07.2020 en 19.08.2020 
Verzending stukken 20.08.2020  Platform 09.09.2020 

• Vaststelling verslag 10 september 2020 

• T.k. - Sfeerimpressie platformbijeenkomst 

• Terugkoppeling IBOR 

• Verwerkingskosten incontinentiemateriaal 

• Aanbesteding accountant 

• Zienswijzeprocedure (afhankelijk of het een AB besluit is) 

AB 17 december 2020 
(09.00 uur) 

DB 16.09.2020 en 14.10.2020 
Verzending stukken 22.10.2020  Platform 17.11.2020 

• Vaststelling verslag 15 oktober 2020 

• T.k. - Sfeerimpressie platformbijeenkomst 

• Terugkoppeling IBOR 

• Begrotingswijziging 2021 

• Najaarsnota 2020 BSR 

• Controleprotocol en normenkader 2020 

• Verordeningen 
 

Spaaragenda 

▪ Nieuwe containerlocaties 
▪ Incontinentiemateriaal, besluit ARN (actie AB 13.02.2020) 
▪ BestTas (sept. 2020) 
▪ Onderzoek milieustraten (september 2020) 
▪ Voorbereiden Regie op afvalstromen (juni 2020) 
▪ 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 

▪ Beleid textielinzameling (handhaving) (actie uit AB 22 dec. 2016) voor het eind van het jaar doen. 
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Aan : Algemeen Bestuur 

Vergadering : 10 september 2020 

Agendapunt : 7.1, ter besluitvorming 

Van : Dagelijks Bestuur 

Onderwerp : 
Verrekening 
inkomstenderving restafval 
inco/luier inzameling 

 

 
Voorstel 

1. In te stemmen dat indien een gemeente de financiële compensatie voor luier-incontinentie 
materiaal via Avri (BSR) regelt, de meerkosten daarvan voor rekening van die betreffende 
gemeente zijn. 

2. In te stemmen dat de kosten die Avri maakt voor het apart inzamelen en (laten) verwerken van 
incontinentiemateriaal worden doorbelast aan de betreffende gemeente vanaf 1 januari 2021. Dit 
maakt dan voor die gemeente onderdeel uit van het pluspakket. 

 

 
Inleiding 
Luier- en incontinentie afval hoort op dit moment nog bij het restafval.  Door het Algemeen Bestuur is 
besloten dat de gemeenten afzonderlijk een besluit nemen over de wijze waarop met deze afvalstroom 
wordt omgegaan. Zo zijn er op dit moment een aantal gemeenten die een financiële compensatie verlenen 
aan inwoners met luier/incontinentie afval (Maasdriel, Zaltbommel, West Betuwe en Tiel). In de gemeente 
Neder Betuwe wordt door Avri het apart inzamelen van luier- en/of incontinentie materiaal als plustaak 
uitgevoerd. West Maas en Waal heeft een pilot waarbij de inzameling niet door Avri wordt uitgevoerd. 
Culemborg en Buren hebben nog geen regeling. 
 
Volgens de laatste informatie heeft ARN een voorgenomen besluit genomen over de voortzetting van 
gescheiden verwerking van luier- en incontinentie afval. Daaraan gekoppeld zijn een aantal 
randvoorwaarden verbonden waar duidelijkheid over moet komen. Mocht dit positief zijn dan zal Avri op zijn 
vroegst in het Q3 2021 deze afvalstroom kunnen aanleveren bij ARN. 
 
Op dit moment vindt er een pilot plaats in de gemeente West Maas en Waal waarbij luier-incontinentie afval 
apart wordt ingezameld. De gemeente WMW draagt zorg voor de kosten van de inzameling/huur 
containers. Voor deze pilot is geen einddatum afgestemd. De evaluatie wordt met belangstelling tegemoet 
gezien. 
 
Tenslotte is er een pilot in de gemeente Neder Betuwe sinds medio maart 2020 voor de duur van een half 
jaar. In deze pilot kunnen inwoners met een medische indicatie voor incontinentie afval in aanmerking 
komen voor een aparte mini container voor incontinentie afval. De kosten voor deze inzameling komen 
volledig voor rekening van de gemeente Neder Betuwe. 
 
Beoogd effect 

1) Transparantie over de financiële consequenties bij de regelingen van gemeenten rondom luier- en 
incontinentie afval. 

 
Argumenten 
1.1. Gemeenten bepalen regeling/plustaak. 
Het uitvoeren van een regeling zowel financieel als operationeel is een verantwoordelijkheid van elke 
afzonderlijke gemeenten. Zij dragen zorg voor de kosten. Waar Avri als pluspakket de regeling uitvoert qua 
inzameling of de financiële compensatie via BSR laten lopen voor de gemeenten worden de kosten per 1 
januari 2021 geheel doorberekend. 
 
2.1.Rechtsongelijkheid tussen gemeenten opheffen. 
Neder Betuwe betaald de volledige kosten van de pilot en daarmee ook de inkomstenderving door het 
onttrekken van het variabele tarief. Bij de pilot in de gemeente West Maas en Waal wordt dit niet 
doorberekend. Door deze kosten nu door te berekenen wordt dit opgeheven.  
 
Kanttekeningen 
2.1. Gemeenten hebben deze kosten niet opgenomen in de gemeentebegroting 2020. 
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De gemeenten die te maken krijgen met het doorberekenen van inkomstenderving restafval niet eerder dan 
januari 2021 hiermee te belasten omdat ze hier in hun gemeentebegroting 2020 geen rekening mee hebben 
gehouden. Voor 2021 kan dit in de najaarsrapportage aangemeld worden. 
 
Communicatie 
Door in te stemmen met dit voorstel is geen aanvullende communicatie noodzakelijk voor inwoners. De 
desbetreffende gemeenten worden op de hoogte gebracht van dit besluit. 

 
Financiën 
Alle kosten worden als plustaak in rekening gebracht bij de afzonderlijke gemeenten indien er sprake is van 
een operationele regeling voor luier-en/of incontinentie materiaal. De desbetreffende gemeenten krijgen de 
kosten doorberekend op basis van de ingezamelde hoeveelheden luier/incontinentie afval omgerekend naar 
aanbiedingen restafval. 
 
Gebaseerd op de ervaringscijfers van WMW in 2019 en het eerste kwartaal 2020; 
10.000 kg incontinentie per/mnd ingezameld  : 5 kg per aanbieding = 2.000 aanbiedingen x € 1.20 = kosten  
per maand zijn € 2.400,00. 
 

De meerkosten van BSR zijn op basis van de opgave van BSR. 
 
Uitvoering 

De uitvoering van de bestaande operationele regelingen lopen door onder verantwoordelijkheid van de 
Avri organisatie.  
 
Bijlagen 
- 

 



 

 

  
 

 

 

Evaluatie invoering 'omgekeerd inzamelen' 
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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding  

Het algemeen bestuur (verder AB) van Gemeenschappelijke Regeling (verder GR) Avri heeft op 13 oktober 2016 de 

Regionale Visie Afval en Grondstoffen 2017-2020 vastgesteld. Hiermee committeren de tien deelnemende gemeenten 

zich aan een regionale doelstelling om in 2020 niet meer dan 75 kilo restafval per persoon per jaar produceren.  

 

In het half jaar hierna wordt onderzocht welke veranderingen er in de inzamelsystematiek zouden moeten worden 

doorgevoerd om deze doelstelling te realiseren. Uit deze inventarisatie komen twee varianten naar voren: 

1. Richten op restafval op afstand  

2. Richten op het beperken van de mogelijkheid tot het aanbieden van restafval 

 

In maart 2017 kiest een meerderheid van het AB voor de variant 1. In opdracht van de toenmalige directeur wordt de 

variant uitgewerkt in een beleidsplan en een projectplan, die in november 2017 worden vastgesteld door het AB.  

 

Het project heeft tot doel om: ‘(…) in 2019 een operationeel systeem in te voeren waarbij binnen de tien gemeenten alle 

huishoudens in de kernen het restafval wegbrengen naar ondergrondse restafvalcontainers en de huishoudens in het 

buitengebied naar keuze gebruikmaken voor het verlagen van de inzamelfrequentie voor restafval en een vierde container 

voor verpakkingen of meeliften met het systeem in de kernen.’1 

 

Het project omvat volgens de opzet in het projectplan de werkzaamheden en de voorbereidingen in 2017 en 2018 die 

nodig zijn om het systeem per 1 januari 2019 operationeel te hebben. Echter, door procedurele en technische 

belemmeringen loopt de uitvoering van het project vertraging op en wordt de invoering van het systeem uitgesteld tot 

1 juli 2019. Het is tevens de eerste keer dat Avri een dergelijk groot project uitvoert. Het AB van Avri heeft daarom 

organisatieadviesbureau TwynstraGudde gevraagd de invoering van het nieuwe afvalinzamelbeleid te evalueren. Dit 

evaluatieonderzoek is met name bedoeld om als bestuur en organisatie te leren ten behoeve van toekomstige majeure 

beleidswijzigingen.  

1.2 Onderzoeksvragen  

In het onderzoek staan twee onderzoeksvragen centraal:   

1. Hoe moeten het bestuur van Avri en de Avri-organisatie de volgende keer een dergelijke beleidswijziging 

voorbereiden en uitvoeren? 

2. Welke verbeteringen kunnen op basis hiervan worden doorgevoerd in de Avri-organisatie?  

 

De eerste onderzoeksvraag moet leiden tot een evaluatie van het project en de lessen die daaruit kunnen worden 

getrokken. De tweede onderzoeksvraag geeft een doorkijk in de ontwikkeling van Avri als organisatie, om de opgaven 

waar Avri de komende jaren voor gesteld staat, aan te kunnen.  

 

De onderzoeksvragen zijn uitgewerkt in onderliggende deelvragen. Deze worden beantwoord in de hoofdstukken 2, 3, 

4 en 5. In lijn met deelvraag A2 beslaat de scope van dit evaluatieonderzoek de periode van eind 2015 tot en met eind 

2018. Bij de conclusies en aanbevelingen wordt (kort) stilgestaan bij de implementatieperiode vanaf 2019 en de daarbij 

geleverde prestatie.  

 

1 ‘Bijlage 2 Projectplan Invoering Nieuw Afvalbeleid’. 
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1. Hoe moet het bestuur van Avri en de Avri-organisatie de volgende keer een dergelijke beleidswijziging 

voorbereiden en uitvoeren? 

 

A1. Hoe is het nieuwe beleid tot stand gekomen en op basis van welke onderbouwing zijn besluiten voorbereid en 

genomen?  

A2. Hoe is de besluitvorming over het nieuwe afvalbeleid in 2016 tot en met 2018 feitelijk verlopen en welke 

gebeurtenissen en omstandigheden hebben daarbij een rol gespeeld?  

A3. Hoe zijn deze besluiten geborgd in het project?  

A4. Welke tussentijdse besluiten zijn genomen die invloed hadden op de uitvoering van het project en hoe zijn die 

besluiten tot stand gekomen?  

A5. Hoe zijn deze besluiten geborgd in het project? 

 

B1. Hoe heeft de sturing op en de uitvoering van het project plaatsgevonden: opdrachtgeverschap, resultaatbeschrijving, 

fasering, beheersing, financiën, risicomanagement?  

B2. Op welke wijze en op welke momenten vond bijsturing door AB, DB of directie plaats? 

 

C1. Ten aanzien van fasering: op welke wijze was er in het project aandacht voor de overgang/overdracht van beleid naar 

uitvoering en uiteindelijk beheer? 

 

D1. Hoe heeft interne en externe communicatie plaatsgevonden?  

D2. Hoe zijn de doelgroepen/stakeholders betrokken en hoe is specifiek de communicatie met de gemeenten verlopen? 

 

E1. Hoe was de rolverdeling tussen bestuur en organisatie? 

 

2. Welke verbeteringen kunnen op basis hiervan worden doorgevoerd in de Avri-organisatie? 

 

A. In hoeverre was er sprake van professioneel en toegesneden projectmanagement? 

 

  Bovenstaande deelvragen raken de volgende aspecten waarop in dit onderzoek getoetst zal worden:  

- Opzet afvalbeleid   

· Besluitvorming en onderbouwing (feitelijk procesverloop) 

· Communicatie (intern en extern)  

- Uitvoering project 

· Opzet project 

o Fasering  

o Rolverdeling  

o Beheersaspecten: GROTICK  

· Besluitvorming en (bij)sturing 

· Borging besluitvorming in projectplan  

· Communicatie (intern en extern) 

 

Door deze aspecten centraal te stellen, krijgt het onderzoeksrapport structuur. In de leeswijzer (§1.4) staat 

aangegeven in welk onderdeel de analyse op de deelvragen plaatsvindt. Op basis van de analyse op bovenstaande 

aspecten worden aanbevelingen gedaan, gericht op het leren en verbeteren van de organisatie en projectmatig 

werken.  
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1.3 Aanpak  

Allereerst hebben het onderzoeksteam en de begeleidingscommissie in een startgesprek het definitieve plan van aanpak 

vastgesteld. Vervolgens is er een eerste beeld gevormd van het feitelijke verloop van de beleidsontwikkeling en de 

uitvoering van het project ‘omgekeerd inzamelen’ door middel van documentenstudie. In dit kader zijn o.a. notulen van 

het AB en het DB, beleidsstukken, visies, presentaties projectdocumenten en persberichten bestudeerd. Een 

documentenstudie als losstaande onderzoeksmethodiek biedt geen garantie dat er recht wordt gedaan aan het volledige 

feitencomplex. Vervolgens is het beeld van het procesverloop op basis van de documentenstudie enerzijds geverifieerd 

en anderzijds aangevuld tijdens een gespreksronde. Hiermee is de analyse ingekleurd met de ervaringen en de beelden 

van de betrokken wethouders, raadsleden, ambtenaren en vertegenwoordigers vanuit verschillende geledingen van Avri. 

De gespreksverslagen van de interviews zijn ter verificatie teruggelegd bij de respondenten. Op deze wijze is getracht 

een zo feitelijk mogelijk procesverloop te schetsen waarop onze bevindingen zijn gebaseerd. Onze conclusies en 

aanbevelingen zijn weergegeven in het voorliggende rapport.  

 

 

 

 

 

1.4 Leeswijzer 

Als je vanuit het perspectief van bestuurder en raadslid wil lezen wat er op het totaal geleerd kan worden, lees dan vooral 

hoofdstuk 6. Vanuit organisatieperspectief, waar het gaat om projectmatig werken, is hoofdstuk 5 vooral van belang. Wil 

je echt inzicht verkrijgen in een feitelijk beeld van het volledige tijdsverloop, lees dan hoofdstuk 2 en 3. En wil je daar een 

reflectie en analyse op hebben, lees dan hoofdstuk 4 en 5.  

 

Hoofdstukken 2 en 3 - Feitelijke beschrijving procesverloop 

In hoofdstuk 2 gaan in we op een beschrijvende manier in op het feitelijke procesverloop van de beleidsontwikkeling 

vanaf het moment dat er commitment aan de landelijke doelstellingen wordt gegeven (november 2015) tot aan de 

vaststelling van het beleids- en projectplan in november 2017.  

- Dit hoofdstuk richt zich expliciet op een feitelijke beschrijving die als fundament dient voor de beantwoording van de 

deelvragen A1 t/m A5. 

 

Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 een feitelijke beschrijving gegeven van de uitvoering en de (bestuurlijke) bijsturing van 

het project totdat besloten wordt dat uitstel van invoering op 1 juli 2019 onvermijdelijk is geworden (periode november 

2017-eind 2018).  

- Dit hoofdstuk richt zich expliciet op een feitelijke beschrijving die als fundament dient voor de beantwoording van de 

deelvragen B1, B2, C1, D1, D2, E1. 

 

Hoofdstukken 4 en 5 - Analyse beleidsontwikkeling en uitvoering project  

In hoofdstuk 4 geven we een analyse van het beleidsontwikkelingsproces en richten we ons specifiek op de volgende 

aspecten:  

- 4.1 Besluitvorming en onderbouwing (analyse deelvragen A1 en A2)  

- 4.2 Communicatie (analyse deelvragen D1 en D2) 

 

Startgesprek Documentenstudie Gesprekken Rapportage
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In hoofdstuk 5 wordt de wijze waarop het project is opgezet en uitgevoerd geanalyseerd.  We richten ons specifiek op 

de volgende aspecten:  

- 5.1 Opzet project 

· 5.1.1 Algemeen  

· 5.1.2 Fasering (analyse deelvragen B2 en C1) 

· 5.1.3 Rolverdeling (analyse deelvraag E1) 

· 5.1.4 Beheersaspecten (analyse deelvraag B1)   

- 5.2 Besluitvorming en (bij-)sturing (analyse deelvraag B2)  

- 5.3 Borging besluitvorming in project (analyse deelvragen A3 en A5) 

- 5.4 Communicatie (intern en extern) (analyse deelvragen D1 en D2) 

 

Hoofdstuk 6 - Conclusies en aanbevelingen  

In hoofdstuk 6 worden op basis van het feitelijke procesverloop (hoofdstukken 2 en 3) en de analyse hiervan 

(hoofdstukken 4 en 5) conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan, gericht op het leren en verbeteren van de 

organisatie en projectmatig werken. Hiermee wordt recht gedaan aan de beantwoording van onderzoeksvraag 2.  
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2. Beleidsontwikkeling: commitment aan ambities tot en met 

vaststelling projectplan  

November 2015-november 2017 

Om tot het nieuwe beleid te komen, vindt er vanaf eind 2015 een beleidsontwikkelingstraject plaats. In dit hoofdstuk 

wordt op hoofdlijnen het feitelijke procesverloop geschetst van dit beleidsontwikkelingstraject. Hierbij staat de 

onderliggende besluitvorming in het AB en het DB centraal.   

 

5 november 2015 - Regionaal commitment formulering nieuw regionaal afvalstoffenplan 

Op 5 november 2015 vindt het Regionaal Overleg over Afvalinzameling (ROA) plaats waarin de landelijke doelstellingen 

(gemiddeld maximaal 100 kilo restafval per persoon per jaar in 2020 en 75% afvalscheiding) worden besproken door de 

regionale milieuwethouders. Er wordt besloten dat er, in het kader van het nieuw te formuleren Regionale Afvalstoffen 

Plan (verder RAP) 2016-2020, in 2016 beleidsvoorstellen gedaan zullen worden. In een later stadium worden vervolgens 

de bijbehorende uitvoeringsvoorstellen gedaan.2 

 

Maart 2016-februari 2017 - Opstellen en vaststellen RVAG tot aan ontwikkeling en presentatie inzamelvarianten  

Op 21 maart 2016 wordt besloten een processchema vast te laten stellen voor de totstandkoming van het RAP3. RAP is 

een werktitel die later is gewijzigd naar de Regionale Visie op Afval en Grondstoffen (verder RVAG). Het proces dat door 

het DB wordt vastgesteld, is een ambtelijke inventarisatie van de inzamelvarianten door de Avri-organisatie en tien 

ambtelijke gesprekken met de tien deelnemende gemeenten. Deze inventarisatie vindt plaats tussen mei en juli 2016 en 

leidt tot het opstellen van de RVAG 2017-2020. De ambities uit de RVAG zijn als volgt geformuleerd.   

 

2 Uit het technisch wederhoor blijkt dat er in het begin is gerekend met 75 kilo. In een later stadium is er vanuit de directeur op gestuurd dat er uitgegaan 

moet worden van 60 kilo per inwoner aangezien de berekening van 75 kilo minder (financieel) positief resultaat laat zien. De ommezwaai van 75 naar 60 

kilo is niet in documenten als besluit neergelegd, maar wel in de begroting terug te vinden. 

3 Notulen vergadering dagelijks bestuur, 21 maart 2016. 
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Figuur 1. Ambities uit de RVAG4 

 

De RVAG wordt op 18 juli 2016 vastgesteld door het DB5 en doorgeleid naar het AB. Het AB krijgt een presentatie van 

de RVAG, verzorgd door een interim beleidsmedewerker op 8 september. Het AB ontvangt de presentatie positief kritisch. 

Specifieke aandacht wordt door het AB gevraagd voor 1) wat de ambitie van 75 kilo in 2020 en 30 kilo in 2025 doet met 

de afvalstoffenheffing, 2) of er voldoende rekening wordt gehouden met handhaving, en 3) hoe er gebruik zal worden 

gemaakt van communicatie: het verspreiden van alleen een folder zou volgens het AB onvoldoende zijn.  

 

In de AB-vergadering van 13 oktober 20166 ligt de RVAG ter vaststelling voor in het AB. Het AB stelt de RVAG bij 

meerderheid vast. Alleen de gemeente West Maas en Waal (WMW), die een zienswijze indiende die ‘(…) abusievelijk niet 

is meegestuurd met de AB-stukken van 13-10’7, stemt tegen het voorstel. De gemeente stelt in de zienswijze dat de visie 

is losgekoppeld van het beleidsplan. Daardoor bestaat er geen zicht op de wijze van realisatie, (financiële) gevolgen en 

de wijze van uitvoering. De gemeenten Buren en Maasdriel delen de kanttekening inzake onzekerheden, zoals geuit door 

WMW, maar stemmen net als de andere gemeenten in. Het AB adviseert collectief het te ontwikkelen beleidsplan, dat 

als uitvoeringsplan geldt voor de vastgestelde visie, vóór de zomer 2017 in besluitvorming te brengen.  

 

In aanvulling op de vastgestelde RVAG geeft een interim beleidsmedewerker tijdens de AB-vergadering van 13 oktober 

een presentatie over de stand van zaken van het bij de RVAG behorende beleidsplan. Er worden twee mogelijke modellen 

voor de toekomst gepresenteerd met verschillende voor- en nadelen. De optie ‘nascheiding’, die eerder in breder 

verband besproken is, maakt geen deel uit van de presentatie. In onderstaand kader worden de onderbouwing van de 

voor- en nadelen en de financiële prognose voor de twee gepresenteerde varianten weergegeven.    

 

4 Presentatie Regionale Visie op Afval en Grondstoffen in algemeen bestuur, 8 september 2016. 

5 Notulen vergadering dagelijks bestuur, 18 juli 2016. 

6 Notulen vergadering algemeen bestuur, 13 oktober 2016. 

7 Agenda platformbijeenkomst (p.1), 21 november. 
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Toelichting varianten: voor- en nadelen  

 

Variant 1 is met name gericht op het stimuleren van afvalscheiding door middel van hoogfrequente inzameling van 

grondstoffen aan huis, in combinatie met ondergrondse wijkvoorzieningen voor restafval.  

Om de drempel te verhogen voor het aanbieden van restafval, moeten inwoners het laatste beetje restafval dat overblijft 

na goed afval scheiden, naar een ondergrondse container verderop in de wijk brengen. Naast het stimulerende effect 

van een hoog serviceniveau voor het scheiden van grondstoffen, worden inwoners door de loopafstand naar de 

restafvalcontainer geprikkeld minder restafval te produceren. De grijze container, waarmee nu nog het restafval wordt 

ingezameld, wordt uitgerust met een oranje deksel, en dient vanaf dat moment als container voor kunststofverpakkingen, 

drankenkartons en metalen verpakkingen (blik), waardoor deze grondstoffen niet langer in zakken hoeven te worden 

ingezameld. Gemeenten in Nederland die dit systeem hebben ingevoerd (onder andere gemeente Druten begin 2016), 

noemen dit inzamelsysteem vaak 'omgekeerd inzamelen', omdat de nadruk van de inzameling verschuift van het restafval 

naar gescheiden grondstoffen.8   

 

Voordelen variant 1 

• De laagste totale kosten 

• Een bewezen effectief systeem in vergelijkbare gemeenten 

• Systeem is toekomstbestendig 

• Inwoners hebben 24/7 de mogelijkheid om restafval aan te bieden 

• Geen vierde container aan huis voor PMD nodig 

• Buitengebied keuze voor vierde bak of OC 

 

Nadelen variant 1 

• Restafval wegbrengen vraagt voor bepaalde doelgroep om maatwerk! 

• Afstandsprikkel lastiger bij hoogbouw 

 

Variant 2 richt zich op het beperken van de mogelijkheid tot het aanbieden van restafval.  

Het idee is hier dat zowel het volume als de frequentie van leging van de restafvalcontainer aan huis dermate wordt 

beperkt, dat inwoners meer moeten gaan scheiden om zich van hun afval en grondstoffen te kunnen ontdoen. Dit heeft 

als uitgangspunt dat wanneer inwoners maar weinig ruimte hebben in de grijze restafvalcontainer (door het beperkte 

volume ervan en/of door de lage legingsfequentie), ze vanzelf gebruik gaan maken van de ruim voor handen zijnde 

middelen voor het aanbieden van gescheiden grondstofstromen.   

 

Voordelen variant 2 

• Inwoners behouden restafvalcontainer 

• Inwoners hoeven restafval niet naar OC te brengen 

 

Nadelen variant 2 

• Minder bewezen systeem: niet zeker dat de 75 kilo restafval hiermee kan worden gerealiseerd 

• Richting 2025 is er waarschijnlijk een nieuwe grote investering noodzakelijk om de stap naar 30 kilo te zetten 

• Inwoners moeten vier weken wachten met het aanbieden restafval 

• Vier containers aan huis 

   

 

8 AVRI Keuzedocument inzamelvarianten beleidsplan Afval en Grondstoffen, 22 december 2016. 
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Financiële prognose varianten  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De verwachting is dat het invoeren van variant 1 leidt tot veel meer afvalscheiding. Het vermoeden bestaat dat met name 

de hoeveelheid gft en verpakkingen sterk zal toenemen door het gemak van de relatief hoogfrequente huis-aan-

huisinzameling hiervan ten opzichte van de loopafstand en de financiële prikkel voor restafval. Kijkend naar vergelijkbare 

gemeenten die dit systeem hebben ingevoerd, kan worden opgemerkt dat deze gemeenten in de regel minder dan 70 

kilo restafval per persoon per jaar produceren, en sommigen zelfs niet veel meer dan 40 kilo per jaar. 

 

De verwachting is dat het beperken van het volume en de inzamelfrequentie van restafval (variant 2), in combinatie met 

het hogere serviceniveau voor grondstoffen, zal leiden tot minder restafval. Gezien de onzekerheid van de resultaten van 

dit scenario, is in bovenstaande tabel steeds een bandbreedte genoemd met betrekking tot de hoeveelheden restafval 

en grondstoffen. 

 

 

Het AB acht het wenselijk om beide scenario’s als gelijkwaardig en zonder waardeoordeel aan de raden voor te leggen. 

Derhalve wil het AB beide scenario’s laten presenteren door middel van een roadshow. De vervolgprocedure wordt als 

volgt vastgesteld: Na de platformbijeenkomst in november, volgt in de periode januari-februari binnen alle gemeenten 

een presentatie aan alle raden.  

 

Uit de notulen van de AB-vergadering van 22 december 20169 blijkt dat in de platformbijeenkomst van 8 december 2016, 

waar twintig raadsleden vanuit vijf gemeenten aanwezig waren, de presentatie over de RVAG is herhaald. Er waren wel 

vragen en opmerkingen maar geen tegenspraak. Op verzoek van de gemeenten Maasdriel en Tiel wordt het besluit van 

16 februari 2017 aangaande het beleidsplan uitgesteld door het AB op 22 december 2016. Hun raden komen pas na het 

AB van 16 februari 2017 bij elkaar. De impressie van hoe de presentatie bij de raden is gevallen, kan dan nog niet zijn 

meegenomen. Daarom wordt besloten om eind februari of begin maart 2017 een extra AB-overleg te plannen dat 

volledig in het teken staat van dit onderwerp. Deze extra bijeenkomst vindt uiteindelijk plaats op 9 maart 2017.  

 

In januari en februari 2017 worden de varianten (met bijbehorende subvarianten) conform planning gepresenteerd in de 

roadshow. Volgens het DB10 verloopt de roadshow goed. De sfeer is over het algemeen goed en in de meeste gevallen 

lijken de aanwezigen voor variant 1 te kiezen (restafval op afstand). Neder-Betuwe en Lingewaal zijn hier unaniem in. 

 

9 Notulen vergadering algemeen bestuur, 22 december 2018. 

10 Notulen vergadering dagelijks bestuur, 6 februari 2017. 
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Expliciet wordt aandacht gevraagd voor de wijze van communiceren naar de inwoners, maatwerk voor inwoners die hun 

afval niet weg kunnen brengen, en luier-/incontinentiemateriaal. 

 

Maart 2017 - Besluitvorming keuze systeem en opties  

Op 9 maart11 wordt er in de extra vergadering van het AB gestemd over de mogelijke varianten. De gemeenten zijn 

daarbij verdeeld met betrekking tot hun keuze voor de voorkeursvariant. De wethouders van Culemborg, Maasdriel, 

Zaltbommel, Neerijnen, Geldermalsen, Lingewaal en Neder-Betuwe kiezen voor variant 1(c) terwijl Buren, WMW en Tiel 

hun keuze voor variant 2 uitspreken. Er wordt bij meerderheid gekozen voor variant 1c ‘restafvalinzameling op afstand 

met daarbij de inwoners in het buitengebied de keuze te laten tussen restafval op afstand of een vierde container voor 

PMD.’ 

 

Qua flankerend beleid bij de uitvoering van variant 1c, wordt er bij meerderheid voor gekozen om hierin mee te nemen: 

a. De Boeken, kleine Elektrische apparaten, Speelgoed en Textiel-tas (verder BEST-tas)  

b. Het verkleinen van de inwerpopening; 

c. Luiers en incontinentiemateriaal zodra zich mogelijkheden voordoen 

 

Daarnaast is er draagvlak om de optie voor hoogbouw en verbetering stadskernen verder uit te werken. 

 

Vanuit het DB worden de volgende aandachtspunten meegegeven: 

- Aandachtspunt scheiding/grenzen bepalen voor het buitengebied. Wat is buitengebied en wat niet?  

- Aandacht voor ouderen en mensen die slecht ter been zijn, eventueel via maatwerk 

- Afstand naar de ondergrondse restafvalcontainer strak op 250 meter houden 

- Aandacht voor zwerfafval 

- Goed scheiden loont waarmaken, door bijvoorbeeld het vaste deel te verlagen en het variabele deel te verhogen 

- Geen nieuwe deksel of nieuwe container regelen voor kunststof verpakkingsafval, maar een sticker gebruiken om de 

kosten te beperken 

- Aandacht voor dumpingen 

- Aandacht voor bijplaatsen van afval bij ondergrondse container 

- Goed communiceren waar afval naartoe gebracht kan worden 

- Met dorp of kern in gesprek gaan waar de containers geplaatst gaan worden 

 

Maart-augustus 2017 - Ontwikkeling en vaststelling beleidsplan, projectplan omgekeerd inzamelen en 

financiering nieuwe inzamelbeleid/memo naar MT tot uitstel  

Na de vaststelling van de keuze voor variant 1c door het AB op 9 maart 2017, heeft de Avri-organisatie, onder de 

projectleiding van de interim beleidsmedewerker die ook verantwoordelijk was voor het opstellen van de RVAG en het 

bijbehorende beleidsplan, gewerkt aan het projectplan ‘Invoering Nieuw Afvalbeleid’. Dit gebeurt in de periode tussen 

het AB-besluit van 9 maart 2017 en 21 augustus 2017, wanneer het beleidsplan, projectplan en de bijbehorende 

financiering door het DB worden vastgesteld12. Het DB besluit ook het AB-voorstel hierover voor te geleiden in de AB-

vergadering van 26 oktober 2017.  

 

De voortgang van het beleidsplan, projectplan en de bijbehorende financiering van het nieuwe inzamelbeleid staat in de 

tussenliggende periode van maart 2017 tot augustus 2017 niet expliciet op de agenda’s van het DB en het AB.  

 

 

11 Notulen vergadering algemeen bestuur, 9 maart 2017. 

12 Notulen vergadering dagelijks bestuur, 21 augustus 2017. 
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Vanuit het technisch wederhoor wordt duidelijk dat er vanuit de organisatie op 10 augustus wel een memo is verstuurd 

vanuit de organisatie richting het MT waarin gepleit wordt voor heroverweging van de invoering van omgekeerd 

inzamelen13. Volgens deze memo zitten er op dat moment in het traject nog te veel haken en ogen aan het 

Omgekeerd Inzamelen. Voorgesteld wordt om, voordat omgekeerd inzamelen in heel de regio wordt ingevoerd, eerst 

een pilot uit te voeren. Ondanks dat er landelijk al veel informatie beschikbaar is over de effecten van invoering van 

een vorm van omgekeerd inzamelen, geeft een pilot op lokaal niveau een beter inzicht in de effectiviteit van de 

afvalscheiding, de acceptatie door de inwoners en de uitvoeringsconsequenties voor de inzamelaar. Deze memo wordt 

niet meegenomen in het verdere besluitvormingstraject.  

 

Oktober-november 2017 - Motie Tiel en uitstel besluitvorming naar november door DB  

Begin oktober 2017 stuurt de gemeenteraad van Tiel een brief naar het bestuur van Avri en de raden van de negen 

andere Avri-gemeenten. De kern van deze brief is een verzoek aan het AB om de besluitvorming over het beleidsplan en 

onderliggend projectplan op 26 oktober uit te stellen om de betrokken raden de tijd te geven om een zorgvuldiger 

afweging te kunnen maken. De brief, die als motie in de raad is behandeld, snijdt een aantal punten aan.  

 

De gemeenteraad van Tiel is van mening dat …:  

• … in het voorgaande besluitvormingstraject slechts een beperkt aantal opties aan de leden van 

het AB is voorgelegd. De optie ‘nascheiding’, die bij andere gemeenten als succes wordt 

bestempeld, zou nader onderzocht moeten worden.  

• … in het voorgaande besluitvormingstraject inwoners niet of nauwelijks betrokken zijn geweest 

waardoor het risico op het gebrek aan draagvlak voor het nieuwe beleid aanwezig is.  

• … besluitvorming op 26 oktober betekent dat er een onomkeerbare keuze wordt gemaakt. Dit 

vraagt om zorgvuldige besluitvorming, ook als dit vertraging in het proces betekent.  

 

De gemeente WMW die - net als Tiel (en Buren) - tegen de invoering van variant 1(c) (Omgekeerd inzamelen) stemde, 

reageert positief op de brief van de gemeente Tiel. Daartoe besluit het DB tijdens de vergadering van 9 oktober 2017 14 

kennis te nemen van voornoemde motie en bestuurlijke besluitvorming in het AB te laten uitstellen naar 16 november 

2017. Tijdens deze DB-vergadering van 9 oktober wordt er voor het eerst op het niveau van het DB gesproken over de 

mogelijkheden tot uitstel.  

Bekend bij het DB is dat, om de planning van het project te halen, er al aanbestedingen in voorbereiding zijn, er reeds 

een projectleider gevonden is en dat er daardoor kosten zijn verbonden aan het uitstellen van het project met een half 

jaar. Het DB besluit de politieke discussie af te wachten. In het AB kan het DB dan nog aangeven wat de consequenties 

van uitstel zouden betekenen15.  

 

16 november 2017 - AB stelt beleidsplan, projectplan en financiering nieuwe inzamelbeleid vast  

Op 16 november16 ligt het voorstel, met de onderwerpen beleidsplan van Afval naar Grondstof, het bijbehorende 

projectplan en de financiering van het nieuwe beleid, ter besluitvorming voor bij het AB. In onderstaand kader zijn de 

acht onderdelen waarover gestemd wordt feitelijk weergegeven.    

 

13 Memo: Heroverwegen invoering Omgekeerd inzamelen (Restafval op afstand), 10 augustus 2017. 

14 Notulen vergadering dagelijks bestuur, 9 oktober 2017. 

15 Notulen vergadering dagelijks bestuur, 9 oktober 2017. 

16 Notulen vergadering algemeen bestuur, 16 november 2017. 
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Besluitenlijst AB 16 november 

 

- Het regionaal beleidsplan wordt vastgesteld:  

· Tiel en WMW stemmen niet in met het nieuwe beleid. WMW stemt wel mee met de opties 

· Geldermalsen, Lingewaal, Culemborg, Buren (in tegenstelling tot maart 2017), Maasdriel, 

Zaltbommel, Neder-Betuwe en Neerijnen stemmen in met het nieuwe beleid en de opties 

- Het projectplan Invoering nieuw afvalbeleid wordt vastgesteld  

- Het investeringskrediet van € 8,7 miljoen wordt beschikbaar gesteld 

- Er komt nader onderzoek naar de BEST-tas en de functionaliteit van de milieustraten 

- De inwerpopeningen worden verkleind tot 30 liter 

- Er worden geen GFT-cocons geplaatst bij hoogbouw. Eventuele verzoeken van inwoners worden 

voorgelegd aan het bestuur 

- Er wordt ingestemd met de mogelijkheid van (tijdelijk) cameratoezicht op kritische brenglocaties. 

Gemeenten moeten hun APV hierop voorbereiden 

- Er wordt ingestemd met de geldlening van € 8,7 miljoen + gekozen opties 

- Het AB besluit in meerderheid vast te houden aan het basispakket. De vraag om eigen 

afvalbeleid wordt daarmee niet gehonoreerd. Wel roept het AB op om te kijken naar 

maatwerkoplossingen. 

 

Bestuurlijke aandachtspunten bij het besluit zijn: 

- Goede communicatie 

- Inwonersparticipatie 

- Maatwerk 

- Plaatsing container in overeenstemming met gemeenten 

- Ervaringen van andere gemeenten onderzoeken 

- Ontwikkelingen luierinzameling en incontinentiemateriaal blijven volgen  

- Kostenefficiënt in zetten bij omruilen container/sticker/andere kleur deksel 

- De mogelijkheid of het inzamelen van blik meegenomen kan worden bij omgekeerd inzamelen. 

 

 

In de platformbijeenkomst van 22 november 2017 wordt teruggeblikt op de besluitvorming van het nieuwe 

inzamelbeleid. Vanuit de raadsleden kwam de vraag om, net zoals bij Goed Scheiden Loont, vooraf een nulmeting te 

doen. Op deze manier worden de nadelige effecten zichtbaar. Hiervoor heeft Avri akkoord nodig van het AB. Het AB 

besluit tijdens de AB-vergadering van 21 december 201717 in 2018 een nulmeting te doen.  

 

17 Notulen vergadering algemeen bestuur, 21 december 2017. 
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3. Uitvoering en (bestuurlijke) bijsturing project  

November 2017-december 2018 

Nadat het beleidsplan en het projectplan in het AB op 16 november 2017 zijn vastgesteld, liggen er kaders voor de 

voorbereiding en de implementatie in 2018. Na dit besluit worden de voorbereidingen getroffen om het nieuwe 

afvalbeleid conform de planning van 1 januari 2019 in te laten gaan. Er worden volgens de notulen van de vergadering 

op 15 januari 2018 diverse acties ondernomen18, die sinds het AB-besluit van 16 november gaande zijn of reeds zijn 

afgerond op 15 januari 2018 (zie kader).  

 

- Gesprekken met de afdelingen voor inventarisatie 

- Ontwikkelen van processtructuur (stuurgroep, kerngroepen en werkgroepen) 

- Gesprek afbakening centrum - buitengebieden 

- Diverse marktconsultaties 

- Voorbereiding besluitvorming en publicatie bestek afgerond 

- Bestek diverse containers op TenderNed 

- Stickervoorstel uitwerken AB-GR Avri voor op minicontainers 

- Opstellen inrichtingseisen voor plaatsing ondergrondse containers met vakberaad 

- Voorbereiding locatieonderzoek voor plaatsing containers 

- Correspondentie voorbereiden inspraakreacties/zienswijzen op (nieuwe en te wijzigen) locaties 

- Correspondentie besluitvorming plaatsing bestaande containers 

- Juridische basis op orde maken (afvalverordening, uitvoeringsregeling, instrumentarium handhaving, toets transitie) 

- Offerte rondes directievoering 

- Ontwikkelen communicatieframe (intern, extern en participatie. Zoeken naar vernieuwing) 

- Begroting omzetten naar beheermodel (kostenplaatsenframe) 

- Offerte opstellen en aanstellen communicatieadviseur is afgerond 

 

Vanuit het technisch wederhoor komt naar voren dat niet aan al deze acties is voldaan. De volgende acties uit het 

projectplan zijn gemeld als ‘gedaan’ of ‘in uitvoering’.   

 

18 Notulen vergadering dagelijks bestuur, 15 januari 2018 
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- Gesprekken met afdelingen voor inventarisatie: niet ontwikkeld en afgerond 

- Processtructuur (stuurgroep, kerngroepen, werkgroepen): niet ontwikkeld en afgerond 

- Gesprek afbakening centrum- en buitengebied; opgestart na vaststelling, nog niet ontwikkeld en afgerond. 

- Diverse marktconsultaties; niet ontwikkeld en afgerond 

- Voorbereiding besluitvorming en publicatie bestek afgerond; niet ontwikkeld en afgerond; 

- Bestek diverse containers op Tenderned: er was nog geen bestek 

- Stickervoorstel uitwerken AB – GR Avri voor op minicontainers: nog niet mee begonnen; 

- Opstellen inrichtingseisen voor plaatsing ondergrondse containers met vakberaad: niet mee begonnen; 

- Voorbereiding locatieonderzoek voor plaatsing containers: niet ontwikkeld en afgerond 

- Correspondentie voorbereiding inspraakreacties/zienswijzen op locaties: niet ontwikkeld en afgerond 

- Correspondentie besluitvorming plaatsing bestaande containers: niet ontwikkeld en afgerond 

- Juridische basis op orde maken (afvalverordening, uitvoeringsregeling, instrumentarium handhaving, toets transitie: 

niet ontwikkeld en afgerond 

- Offerte rondes directievoering; niet ontwikkeld en afgerond 

- Ontwikkelen communicatieframe (intern, extern en participatie). Zoek naar vernieuwing: start januari 2018 

- Begroting omzetten naar beheermodel (kostenplaatsenframe): deels ontwikkeld, niet afgerond 

- Offerte opstellen en aanstelling communicatieadviseur is afgerond: correct. 

 

Januari-april 2018 - Onduidelijkheid en verheldering rondom aanwijzen locaties, de Afvalstoffenverordening 

(ASV), en uitrol en planning  

Begin 2018 blijkt dat er nog enkele onduidelijkheden zijn met betrekking tot de uitvoering van het project. Zo was 

bestuurlijk niet bekend dat locaties van afvalcontainers formeel aangewezen moeten worden en ook was niet bekend 

wie bestuurlijk bevoegd is om locaties aan te wijzen (gemeenten of Avri). Bij het bepalen van de locaties had Avri altijd 

een adviserende rol, waarbij uiteindelijk de gemeenten de verantwoordelijkheid namen voor de keuze van de locatie. De 

formele besluitvorming over het aanwijzen en plaatsen van de ondergrondse containers kon daarmee per gemeente 

verschillen.  

 

De rol van Avri is op dit aspect tot 2018 beperkt gebleven tot het geven van advies voorafgaand aan de gemeentelijke 

besluitvorming over locaties en het uitvoeren (plaatsen en beheren) na het genomen besluit door de gemeente.19 Het 

DB van Avri (en niet de gemeenten) bleek al geruime tijd de bevoegdheid te hebben om locaties aan te wijzen maar was 

zich hier niet van bewust. De Afvalstoffenverordening (ASV) 2018 was op dit punt onvoldoende duidelijk. Daarnaast was 

het bestuur nog niet bekend met de jurisprudentie van de Raad van State dat inwoners rechtsbescherming hebben bij 

het aanwijzen van locaties.  

 

In het eerste kwartaal van 2018 wordt gewerkt aan het verkrijgen van meer duidelijkheid over bovenstaand vraagstuk. 

Duidelijkheid hierover en draagvlak hiervoor zijn zodanig belangrijk dat het eerste kwartaal vooral hierop wordt 

ingezoomd met de gemeenten. Dit kost extra capaciteit en tijd; concreet resulteert dit in drie maanden vertraging. Dit 

gaat ten koste van de rest van de voorbereiding van het project. Opschuiving van de invoeringsdatum van het beleid is 

echter geen onderdeel van de discussie.   

   

 

19 Notulen vergadering algemeen bestuur van 19 april 2018. 
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In het vakberaad van 6 maart 2018 hebben de aanwezige gemeenten unaniem uitgesproken dat zij na overleg met hun 

portefeuillehouder het aanwijzen van de locaties voor inzamelvoorzieningen vanaf nu bij Avri wensen te beleggen. 

Achterliggende gedachten hierbij zijn dat dit leidt tot onder andere een uniforme werkwijze binnen de tien gemeenten, 

gelijke rechtsgelijkheid voor de inwoners van de tien gemeenten en dat belegging bij Avri, de kwaliteit van de procedure 

ten goede komt. De gemeenten hebben zelf onvoldoende kennis en capaciteit in huis om de procedure te kunnen 

uitvoeren, en als gemeenten het individueel zouden moeten gaan doen, is het hoogst onzeker of de procedures tijdig 

afgerond zullen zijn.20 Overigens heeft Avri zelf ook de kennis en capaciteit niet in huis en zal er moeten worden 

ingehuurd. 

 

In lijn met de uitkomsten van het vakberaad van 6 maart 2018 wordt op 12 maart in het DB besloten dat Avri de 

verantwoordelijkheid moet krijgen voor de locatiekeuze, de besluitvorming daarover en het bijbehorende 

inspraakproces.21 Dit wordt geagendeerd voor de AB-vergadering van 19 april 2018 middels het voorstel 

Wijzigingsbesluit ASV. In het AB van 19 april 2018 wordt dit voorstel vastgesteld met als toevoeging dat de 

locatiebepaling in samenspraak met gemeenten plaatsvindt22. Verder wordt besloten dat de extra kosten (doordat Avri 

nu de locaties aanwijst en daardoor dus taken van de gemeente overneemt) opgelost dienen te worden binnen 

projectbudget. Tevens neemt het AB kennis van de procedure voor het bepalen van locaties (formele inspraak). In een 

extra bijeenkomst wordt voor wat betreft communicatie besproken wie wat doet. Specifiek wordt uitgezocht of er recht 

tot opstal nodig is. Als suggestie hiervoor wordt meegegeven om naar gebruiksovereenkomsten te kijken. 

In het kader van de besluitvorming over de ASV vindt er ook discussie plaats over de volgorde van de uitrol van het 

beleid over de verschillende gemeenten. Avri wilde de eerste uitrol graag in een gemeente met stedelijk gebied en een 

gemeente met landelijk gebied doen. Daarom worden Tiel en WMW, in afstemming met het vakberaad namens de 

gemeenten en met goedkeuring van de directeur en het AB op 19 april 2018, vastgesteld als eerste gemeenten waar aan 

de slag wordt gegaan met de locatiebepaling, ondanks het feit dat deze gemeenten als enigen tegen het nieuwe beleid 

stemden.  

 

Mei 2018 - Varianten omtrent verdere voorgang project; keuze voor bezwarenprocedure  

In de DB-vergadering van 7 mei 201823 uit de voorzitter van het DB zijn zorgen dat bij het enerzijds bieden van inspraak 

aan inwoners op de nieuwe besluitvorming en tegelijkertijd starten met het plaatsen van de containers, inwoners zich 

niet serieus genomen zouden voelen. Tevens geeft de voorzitter van het DB aan niet content te zijn met de procedurele 

keuze om Tiel als eerste gemeente uit te rollen. De directeur reageert dat de voorbereidingen nu al zodanig ver gevorderd 

zijn dat de kosten van uitstel van invoering op 1 januari 2019, zonder uitgewerkte ambtelijke doorrekening, op € 1 miljoen 

worden geschat. Het DB overweegt tijdens deze vergadering de volgende besluiten: 

1. De planning aanpassen door Tiel en WMW naar achter te schuiven 

2. Het plannen van inloopavonden met inwoners, voorafgaand aan de zienswijzetermijn 

3. Communicatie over het nieuwe afvalbeleid uitstellen naar eind juni 2018 

4. Het mandaat van de directeur niet wijzigen en het mandaat om te beslissen op de zienswijzen neerleggen bij de 

voorzitter van het DB 

 

20 Notulen vergadering algemeen bestuur van 19 april 2018. 

21 Notitie project ‘Afval Scheiden heel gewoon’ (geen datum). 

22  Door toevoeging van een derde lid in artikel 8 van de ASV wordt de nieuwe werkwijze verduidelijkt. Daarmee wordt binnen het publiekrecht geregeld 

dat Avri de partij is die de afvalvoorzieningen, inclusief de locaties ervan, aanwijst. De bevoegdheid tot 'het aanwijzen van locaties' houdt in dat, naast 

het bepalen welke percelen worden aangesloten op een inzamelvoorziening, ook het vaststellen van de definitieve locaties bij Avri komt te liggen. Dit 

laatste komt neer op het mogen beschikken over de gemeentegrond. Hiervoor moeten de gemeenten Avri voor de definitieve locaties privaatrechtelijke 

toestemming verlenen middels het vestigen van een recht van opstal.   

23 Notulen vergadering dagelijks bestuur, 7 mei 2018  
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Met betrekking tot de eerste twee beslispunten wordt beslispunten vier varianten op te laten stellen door de projectgroep 

waarin de verschillende gevolgen voor kosten en planning uiteen worden gezet. Dat heeft geleid tot de volgende vier 

varianten. 

 

Elk van bovenstaande varianten is uitgewerkt in een SWOT-analyse. Er zijn in de Avri-organisatie twee versies van de 

SWOT-analyse in omloop24. In de eerste SWOT-analyse komt variant 1 als beste mogelijkheid naar voren en staat variant 

2 op de derde plek. In de tweede SWOT-analyse komt variant 1 als minst gunstige optie naar voren terwijl variant 2 als 

beste naar voren komt. Uit de documenten en uit de interviews is het procesverloop met betrekking tot de SWOT analyses 

niet eenduidig te herleiden. Bij het technisch wederhoor wordt door de Avri-organisatie aangegeven dat variant 1 het 

advies is van het projectteam aan de directeur; variant 2 is het advies van de directeur aan het DB. De titels van de beide 

documenten, zoals weergegeven in de voetnoten, lijken dit te onderschrijven. 

 

Ook is bij het technisch wederhoor door de organisatie van Avri aangegeven dat er twee bijeenkomsten zijn geweest 

(november/december 2018) waarbij projectteam, MT, teamleiders en Communicatie aanwezig waren. Daarbij is 

aangedrongen op uitstel tot 1 januari 2020. Dat is niet gehonoreerd. 

 

Het DB besluit namelijk tijdens de DB-vergadering van 18 mei 201825 voor variant 2 (‘maatwerk op inspraak met 

bezwaaroptie, starten met plaatsen aansluitend aan besluit tijdens de bezwaarprocedure’) te gaan. Hiermee wordt 

besloten de zienswijzeprocedure om te zetten in een bezwaarprocedure. Tevens wordt besloten dat de extra kosten 

zoveel mogelijk gedekt moeten worden met meevallers die ontstaan in het traject zelf en dat de communicatie over het 

nieuwe afvalbeleid voorlopig on hold moet worden gezet.  

   

 

24 Bestandsnaam SWOT 1: SWOT-analyse DP PT NM 17052018. 

   Bestandsnaam SWOT 2: SWOT-analyse EdV CB DP 18052018 v2. 

25 Notulen vergadering dagelijks bestuur, 18 mei 2018. 

1 • Deze variant betreft het uitvoeren van de genoemde eerste twee DB-besluiten.  

• Gevolg hiervan is dat de planning voor Avri te krap wordt om 1 januari te kunnen halen;  

ook als er extra personeel ingehuurd wordt, omdat aanwezigheid en betrokkenheid van Avri bij het proces 

noodzakelijk is. 

2 • Inspraakprocedure veranderen door na informatieavond als DB een besluit te nemen over de locaties met 

introductie van de mogelijkheid om zes weken bezwaar te maken. Intussen worden de containers geplaatst 

zodat de door de genoemde besluiten verloren tijd herwonnen kan worden. De rechtszekerheid voor 

inwoners blijft bestaan, net zoals variant 1. Avri moet extra kosten maken voor de inhuur van personeel om 

de ingedikte planning uitvoerbaar te maken en de deadline te halen. Voor deze variant is het van belang dat 

er geen nieuwe vertragingen optreden in de planning. Volledige medewerking van de tien gemeenten is 

vereist om 1 januari 2019 te kunnen garanderen. Bij vertraging moet worden overgeschakeld naar variant 4. 

3 • 2018 als campagnejaar en 2019 als overgangsjaar gebruiken. 

• Dit brengt erg veel extra kosten met zich mee (inschatting € 1,6 miljoen), levert imagoschade op voor Avri 

en deelnemende gemeenten, en heeft als consequentie dat de doelen op afvalscheiding een jaar later 

behaald worden. Deze variant wordt daarom niet als een reële optie gezien.  

4 • Tiel en WMW gaan enkele maanden later over dan 1 januari 2019. In dat geval heeft Avri tijdelijk twee 

verordeningen. Dat is juridisch en uitvoeringstechnisch mogelijk, maar niet wenselijk.  



 
 

18 / 49 

Half mei-eind juni 2018 - Wisseling van de wacht en begroting 2019  

In deze periode verandert, ten gevolge van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2019, de samenstelling van het AB 

en wordt er een nieuw DB aangesteld26.  

 

Intermezzo: Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018 

 

Op 21 maart 2018 vinden er gemeenteraadsverkiezingen plaats. Dit geldt niet voor de gemeenten Geldermalsen, 

Neerijnen en Lingewaal; zij fuseren op 1 januari 2019 naar de gemeente West Betuwe. De AB-leden van deze drie 

gemeenten blijven zitting houden in het nieuw te vormen AB.  

 

Tijdens de eerste formele AB-vergadering in nieuwe samenstelling op 28 juni wordt benadrukt dat er vanaf dan een 

bijzonder AB zitting heeft. Er zijn nieuwe leden en Avri zit midden in een overgangsfase in verband met nieuw beleid. 

Avri heeft de afgelopen periode veel in de schijnwerpers gestaan (zie hierna). De vicevoorzitter benadrukt dat de 

gemeenten zelf Avri zijn. Als gemeenten zeggen dat Avri het niet goed doet, zeggen ze eigenlijk dat ze het zelf niet 

goed doen; in de GR wordt uitgegaan van solidariteit en samen beslissingen nemen27.  

 

Medio mei zorgde de toen nieuw gepresenteerde begroting 2019 voor media-aandacht. De Gelderlander28 stelt in een 

nieuwsbericht dat de variabele tarieven voor het aanbieden van restafval met ± 200% zouden stijgen. Hiermee werd ook 

in de media de toon over het nieuwe beleid negatiever29. In de eerste DB-vergadering hierna, op 4 juni 2018, was dit 

onderwerp van gesprek en is expliciet naar elkaar uitgesproken dat de regie op de communicatie teruggepakt moet 

worden30. De regie op de communicatie wordt vervolgens teruggenomen met het aanstellen van een interim Strategisch 

Communicatie Adviseur, die een adviserende rol krijgt richting de directeur31. 

 

Het DB geeft de Avri-organisatie (via de directeur) opdracht tot het ontwikkelen van meer varianten voor de 

afvalstoffenheffing. Dit ter bespreking op 18 juni 2018. Niet alle gemeenten redden de termijn voor een zienswijze hierop. 

Tevens vindt er op 4 juni een extra bijeenkomst plaats, bedoeld om de laatste stand van zaken rond het project te 

bespreken in breder verband. Hierbij zijn - naast de afscheid nemende DB leden - nieuwe AB-leden, vertegenwoordigers 

vanuit het vakberaad en communicatiemedewerkers van de gemeenten aanwezig.  

 

Op 28 juni 2018 vindt de eerste formele AB-vergadering in de nieuwe samenstelling plaats. Hierin wordt een nieuw DB 

gekozen en ligt de begroting 2019 voor, inclusief zienswijzen van de gemeenten32. De begroting wordt bij meerderheid 

vastgesteld. Door meerdere gemeenten wordt wel expliciet aandacht gevraagd voor het meenemen van de punten 

incontinentiemateriaal, blik en de verhouding basistarief en variabel deel. Hierop wordt besloten de besluitvorming over 

de tarieven later in het jaar plaats te laten vinden. Zeven gemeenten gaan akkoord met de begroting. De gemeenten 

Lingewaal en WMW stemmen tegen, maar kunnen meegaan in het akkoord als er een goede invulling wordt gegeven 

aan de tariefstelling. De gemeente Tiel is tegen de begroting. Het jaar ervoor heeft men in Tiel met nadruk aangegeven 

het nieuwe systeem niet te omarmen. Ook bij de inwoners is hier geen draagvlak voor.  

 
  

26 Notulen vergadering algemeen bestuur, 28 juni 2018. 

27 Notulen vergadering algemeen bestuur, 28 juni 2018. 

28 https://www.gelderlander.nl/geldermalsen/volle-kliko-vanaf-2019-fors-duurder-in-rivierenland~aeead1eb/  

29 Notulen vergadering dagelijks bestuur, 4 juni 2018. 

30 Notulen vergadering dagelijks bestuur, 4 juni 2018. 

31 O.a. Interviewverslag focusgroep Avri medewerkers (31 oktober 2019). 

32 Notulen vergadering algemeen bestuur, 28 juni 2018. 

https://www.gelderlander.nl/geldermalsen/volle-kliko-vanaf-2019-fors-duurder-in-rivierenland~aeead1eb/
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Het AB-lid van Tiel heeft de opdracht om het nieuwe systeem opnieuw ter discussie te stellen en vraagt expliciet aandacht 

voor dispensatie en maatwerk. De overige leden van het AB geven aan dat er, conform de regels van de Groet, Irma, 

geen maatwerk mogelijk is voor de gemeente Tiel. Maatwerk zou bovendien kunnen leiden tot de vraag van enkele 

andere gemeenten om ook maatwerk te ontvangen, hetgeen als ongewenst wordt beschouwd door de AB-leden. Deze 

discussie krijgt begin juli verdere uitwerking.  

 

Begin juli 2018-begin september 2018 - Eerste inloopavonden voor inwoners, en discussie over gekozen 

bezwaarprocedure, haalbaarheid van de planning en maatwerk  

 

Eerste inloopavonden voor inwoners  

De eerste inloopavonden voor inwoners vinden plaats vanaf begin juli. Voor de ‘nieuwe’ gemeente West Betuwe vinden 

deze inloopavonden plaats op: 3 juli (Neerijnen), 4 juli (Lingewaal), 5 juli (Geldermalsen). In totaal vinden er 27 

inloopavonden plaats in alle tien gemeenten, voorafgaand aan de besluitvorming over de containerlocaties.  

 

Bezwaarprocedure en planning  

Het nieuwe DB vergadert voor de eerste keer in de huidige samenstelling op 2 juli 2018. Tijdens deze vergadering staat 

de implementatie van het projectplan expliciet op de agenda. Het DB geeft tijdens deze vergadering aan het belangrijk 

te vinden aangehaakt te blijven bij de risico’s en de planning van de uitvoering van het project33. Tevens wordt er op 

voorspraak van het DB een update over de stand van zaken gevraagd met betrekking tot een aantal besluiten dat net 

voor de bestuurswissel heeft plaatsgevonden. Zo heeft het vorige DB besloten om al te starten met plaatsen, ook al is 

de bezwaartermijn nog niet is verlopen. Het DB spreekt uit dit een spannend traject te vinden omdat dit negatieve 

reacties van inwoners kan oproepen. Ook vraagt het DB tijdens deze vergadering34 expliciet over helderheid in de 

tariefstelling die, mede door de media-aandacht, tot discussie heeft geleid. Afgesproken wordt om de Avri-organisatie 

via de directeur een aantal scenario’s met uitgangspunten en onderbouwing uit te laten werken zodat hierover in 

september door het AB besluitvorming plaats kan vinden.  

 

Waar op 2 juli 2018 al een update werd gevraagd over de stand van zaken van het project op enkele voor het DB 

‘spannende’35 onderwerpen staat op 12 juli de gekozen bezwaarprocedure expliciet op de agenda. Het DB plaatst 

vraagtekens bij de werkwijze en impact hiervan en vraagt de Avri-organisatie via de directeur een voorstel uit te werken 

met de consequenties van het alternatieve scenario waarin de oorspronkelijke zienswijzeprocedure wordt gevolgd. Deze 

ligt voor tijdens de DB-vergadering van 20 augustus36. Vanuit het DB wordt tevens de vraag gesteld of de planning nog 

wel haalbaar is. Bestuurlijk wordt het ongemak uitgesproken dat is gerelateerd aan het feit dat er al gedurende de 

bezwaartermijn geplaatst gaat worden. De directeur geeft daarbij aan dat de planning haalbaar is indien de afgesproken 

procedure wordt gevolgd waartoe het vorige DB heeft besloten37. Als het nieuwe DB vindt dat er een nieuw proces moet 

komen, moet hier bestuurlijk een nieuw besluit over worden genomen. Tot die tijd wordt de huidige planning gevolgd 

omdat uitstel extra kosten vergt38.  

   

 

33 Notulen vergadering dagelijks bestuur, 2 juli 2018. 

34 Notulen vergadering dagelijks bestuur, 2 juli 2018. 

35 Notulen vergadering dagelijks bestuur, 2 juli 2018. 

36 Notulen vergadering dagelijks bestuur, 20 augustus 2018. 

37 Bij het technisch wederhoor is vanuit de Avri-organisatie aangegeven dat eerder anders werd geadviseerd. 

38 Notulen vergadering dagelijks bestuur, 20 augustus 2018. 
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Het DB-besluit vanwege de twijfel over de gekozen procedure, de Avri-organisatie via de directeur te vragen om het hele 

proces van besluitvorming in kaart te brengen, net zoals de consequenties indien de bezwaarprocedure wordt aangepast 

naar de oude situatie. Onderstaande scenario’s worden ontwikkeld en liggen voor tijdens een extra vergadering op 30 

augustus. 

 

 

Het DB besluit op 30 augustus39 de variant te bestendigen en dit besluit voor te leggen tijdens de AB-vergadering van 6 

september 2018. Na dit AB-overleg besluit het DB in een vergadering erna, ook op 6 september40, om, gehoord hebbende 

het AB, het gekozen proces voor het bepalen van locaties in stand te laten. Dit is feitelijk een bevestiging van het besluit 

van het vorige DB in mei 2018. Belangrijke randvoorwaarden hierbij zijn dat een onafhankelijke jurist het proces gaat 

toetsen en dat er goed wordt gecommuniceerd via de website en middels een brief over de rechten van inwoners en 

over de procedure is. Het DB besluit daartoe ook een persbericht op te stellen waarin de locatieprocedure wordt 

uitgelegd.  

 

Maatwerk   

Naast de discussie over de te volgen procedure, speelt in juli 2018 nog steeds de discussie over uitstel en maatwerk voor 

de gemeente Tiel. Op 11 juli vindt er een gesprek plaats tussen twee wethouders en twee ambtenaren van de gemeente 

Tiel en de directeur van de Avri. Onderwerp van discussie is de ruimte die de gemeente Tiel vraagt aan de Avri om de 

invoering van het beleid met nog een jaar uit te stellen. De gemeente Tiel wil het proces zorgvuldig bespreken met 

inwoners, de locaties bepalen en leren van de invoering van het beleid bij andere gemeenten41. Het DB legt naar 

aanleiding van deze discussie met de gemeente Tiel de Avri-organisatie via de directeur de vraag voor om scenario’s te 

ontwikkelen die aan de gemeente Tiel voorgelegd kunnen worden. Dit zijn de volgende scenario’s:   

 

39 Notulen vergadering Dagelijks bestuur, 30 augustus 2018  

40 Notulen vergadering Dagelijks bestuur, 6 september 2018 

41 Notulen vergadering Dagelijks bestuur, 12 juli 2018 

De gevraagde varianten voor de procedure plaatsen ondergrondse containers 

1 Met formele inspraak vooraf. 

2 Met maatwerk zonder formele inspraak. Dit is op 18 mei 2018 aan het vorige DB voorgelegd en zij hebben 

gekozen voor variant 2. Dit betekent dat de locaties worden vastgesteld en dat er gedurende de bezwaartermijn 

al geplaatst gaat worden. Deze variant heeft geen formele inspraakprocedure. 

3 Bezwaartermijn afwachten voordat geplaatst gaat worden (max. achttien weken). 

4.  Herstel van de formele inspraak. Er wordt dan geen bezwaarmogelijkheid meer geboden maar nog wel beroep 

bij de Raad van State.  

1. Tiel doet gewoon mee op 1 januari 2019. Dit moet uiterlijk 1 september 2018 bekend zijn in verband met de 

planning van de inzameling. 

2 Tiel krijgt uitstel van een jaar maar moet in de zomer van 2019 een besluit nemen: 

- meedoen per 1 januari 2020 

- uittreden per 1 februari 2021 

3 Tiel krijgt uitstel van een jaar, maar doet mee per 1 januari 2020. 

4 Tiel besluit niet mee te doen en start meteen de uittredingsprocedure (per 1 januari 2020). 
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Het DB doet op basis van de scenario’s, behalve aan de gemeente Tiel, ook aan de gemeente WMW - die tevens kritisch 

was op de snelheid waarmee het beleid zou worden ingevoerd - het voorstel om een jaar later te beginnen42. Een 

belangrijke randvoorwaarde hierbij is dat de financiële gevolgen voor de gemeenten zelf zijn. De commissieraden van 

Tiel en de raad van WMW besluiten uiteindelijk vanuit financieel oogpunt om niet uit te stellen43.   

 

Half september-half oktober 2018 - Eerste besluitvorming, start bezwarenprocedure, plaatsing containers en 

discussie over tarieven en opties flankerende beleid  

 

Eerste besluitvorming, bezwarenprocedure en start plaatsing containers  

Na het technisch wederhoor blijkt dat, nadat begin september de procedure bestuurlijk bepaald is, het het projectteam 

gelukt is om binnen twee weken de eerste adviezen over locaties (West-Betuwe) ter besluitvorming aan het DB voor te 

leggen.  

 

Er moet vanwege het besluit over de te volgen procedure44 met spoed tevens een bezwaarschriftenproces ontwikkeld 

worden. De procedure is ter kennisname aan het DB voorgelegd. De bemensing van de bezwaarschriftencommissie en 

het proces wordt uitbesteed aan externe juristen vanwege capaciteitsgebrek in het projectteam45. Op 8 oktober zijn er 

zo’n twintig bezwaarschriften ingediend46.  

 

Op donderdag 4 oktober 2018 is de eerste ondergrondse container geplaatst47. Er wordt uitgesproken dat er in de hierna 

volgende weken vierhonderd containers geplaatst gaan worden. Een complicatie is dat de huidige aannemer 

onvoldoende personeel heeft om dit te realiseren. Door de Avri-organisatie wordt bij het technisch wederhoor 

aangegeven dat dit komt doordat vertraging in de besluitvorming ervoor zorgde dat het werk niet conform eerdere 

planning kon worden uitgevoerd. Er is een andere aannemer benaderd door de projectleider van de Avri ter 

ondersteuning. Daarnaast is er aan een derde partij een offerte gevraagd om dertig bovengrondse containers te huren 

totdat de echte containers geplaatst kunnen worden. Expliciet wordt medegedeeld dat het plaatsingsproces op schema 

ligt. Deze mededeling gaat voorbij aan het voorbehoud dat eerder vanuit het projectteam is gemaakt ten aanzien van 

de beschreven risico’s (die dus niet op mochten treden). 

   

 

42 Vanuit het technisch wederhoor blijkt dat er tegelijkertijd bestuurlijk toch nog twijfels waren over de onderbouwing van dit advies. Dit advies is vrij ‘last-

minute’ voorgesteld.  

43 Notulen vergadering Algemeen bestuur, 6 september 2018 

44 Dit is het besluit van 6 september 2018 (Uit: notulen vergadering dagelijks bestuur 6 september 2018). 

45 O.a. Totaaloverzicht verloop Afval scheiden heel gewoon van begin tot eind (toev RA) en Gespreksverslag projectleiding (16 okto- 

ber 2019). 

46 Notulen vergadering dagelijks bestuur, 8 oktober 2018. 

47 Notulen vergadering dagelijks bestuur, 8 oktober 2018. 
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Bestuurlijke discussie over tarieven, blik bij glas en incontinentiemateriaal  

In dezelfde periode waarin de bezwarenprocedure en het plaatsen van de eerste containers plaatsvindt, speelt bestuurlijk 

de discussie over de tariefstelling, ‘blik bij glas’ en incontinentiemateriaal. Tijdens de AB-vergadering van 18 oktober48 

worden besluiten genomen over de eerste twee onderwerpen; deze besluiten zijn als voorstellen voorbereid door het 

DB op 17 september 201849. Het AB kiest in meerderheid, conform voorstel DB en zienswijzen van de deelnemers, voor 

een prijsstijging van de variabele tarieven 2018 met 10-15% voor 2019. Het AB geeft daarmee richting aan het DB om in 

de volgende jaren door te groeien naar een hoger variabel deel. Het AB stelt hiermee het tarief voor 2019 als volgt vast:  

- Basistarief: € 169,00  

- Variabele tarieven:  

· 30 liter: € 1,00  

· 30 liter hoogbouw: € 0,80  

· 140 liter minicontainer: € 4,67  

· 240 liter minicontainer: € 8,00 

 

Met betrekking tot blik kiezen negen gemeenten voor blik bij glas en één gemeente (Zaltbommel) kiest voor blik bij 

plastic. Het AB stelt derhalve, op basis van meerderheid, de inzameling van blik bij glas vast. 

 

Aangaande incontinentiemateriaal, geeft de directeur aan dat de Avri momenteel druk is met het plaatsen van de 

containers en het hele proces. Zij hebben geen capaciteit om dit punt nu op te pakken. Het DB heeft daarop voorgesteld 

om in de vergadering van 20 december een presentatie te geven, zodat zij in de eerste vergadering van 2019 een voorstel 

kan doen. 

 

Begin november 2018 - Eerste complicaties in uitvoering project zichtbaar  

Tijdens de DB-vergadering op 8 november 201850 sluit de verantwoordelijk projectleider aan om de stand van zaken van 

het project door te geven. Op dat moment hebben de inwoners van zes gemeenten inmiddels de definitieve locaties 

aangewezen gekregen. Tijdens de vergadering wordt besproken dat het project ‘redelijk’ op schema ligt51. De 

projectgroep loopt tegen het feit aan dat circa 80% van de kabels en leidingen niet klopt met het digitale systeem; ook 

op de niet stedelijke locaties, waar minder problemen verwacht waren. Daarnaast is er sprake van kwelwater waardoor, 

voorafgaand aan het plaatsen, bij vele tientallen locaties bemaling moest worden uitgevoerd. Bestuurlijk wordt de zorg 

uitgesproken over de haalbaarheid van de planning. De projectleider spreekt de verwachting uit hier een week later meer 

duidelijkheid aan het DB over te kunnen verschaffen52.  

 

Half november-20 december 2018 - Verdere complicaties en besluit tot uitstel invoering beleid  

Half november wordt duidelijk dat, door extra complicaties, de planning van de uitvoering van het project niet meer 

haalbaar is. Door kabels en leidingen op onverwachte plekken loopt de plaatsing van de containers vertraging op. Ook 

zijn er vierenzestig extra containers gepland op verzoek van gemeenten. Het DB wordt hier op 15 november door de 

directeur van op de hoogte gesteld en op 16 november wordt een extra AB-vergadering ingelast. Hier stond eigenlijk 

het bespreken van de mogelijkheden met betrekking tot incontinentiemateriaal gepland53.    

 

48 Notulen vergadering algemeen bestuur, 18 oktober 2018. 

49 Notulen vergadering dagelijks bestuur, 17 september 2018; Bijlage 8 AB voorstel Tarieven; Bijlage 9 AB voorstel Blik. 

50 Notulen vergadering dagelijks bestuur, 8 november 2018. 

51 Notulen vergadering dagelijks bestuur, 8 november 2018. 

52 Notulen vergadering dagelijks bestuur, 8 november 2018. 

53 Notulen vergadering algemeen bestuur, 16 november 2018. 
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Het projectteam geeft aan de noodzaak tot uitstel niet als een verrassing te hebben gezien, omdat het eerder al uitstel 

tot 1 januari 2020 had geadviseerd. 

 

Het AB besluit tijdens deze vergadering dat extra uitstel onvermijdelijk is. Een persbericht over de voortgang van de 

uitvoering van de dag ervoor wordt aangepast en naar de AB-leden gestuurd. Vervolgens krijgen de raadsleden het 

bericht en daarna gaat het bericht naar de media. Afgesproken wordt dat het DB de totale consequenties op 3 december 

zal bespreken. Vervolgens communiceren zij dit zij dit naar de AB-leden. Het AB geeft ook aan dat dit soort zaken in de 

toekomst beter eerst in een besloten sessie besproken kan worden, zodat zij samen richting kunnen geven naar buiten 

toe. 

 

Uit het technisch wederhoor blijkt dat het DB voor de vergadering van 3 december expliciet gevraagd heeft om meer 

informatie over o.a. de resultaatsvoortgang en een rapportage over het projectbudget (met aandacht voor mutaties, het 

werkbudget, verplichtingen en een prognose). Op 3 december54 legt de directeur een aantal documenten aan het DB 

voor: een aangepaste planning, aantal locaties per gemeente, risicoanalyses en de projectbegroting. Deze stukken bieden 

context voor de besluitvorming over de planning van het afvalbeleid die tijdens deze vergadering plaatsvindt. Het DB 

besluit in te stemmen met het uitstel van 1 januari 2019 naar 1 juli 2019 en formele besluitvorming hierover door het AB 

plaats te laten vinden op 20 december 2018. Het AB besluit op 20 december 2018 in te stemmen met uitstel van het 

nieuwe afvalbeleid tot 1 juli 2019. Naar aanleiding van dit besluit wordt in samenspraak met het DB een persbericht 

opgesteld55.  

 

 

54 Notulen vergadering dagelijks bestuur, 3 december 2018. 

55 Notulen vergadering algemeen bestuur, 20 december 2018. 
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4. Analyse beleidsontwikkeling 

In dit hoofdstuk wordt de wijze waarop de beleidsontwikkeling van ‘omgekeerd inzamelen’ heeft plaatsgevonden 

geanalyseerd vanaf het moment dat er commitment is uitgesproken op de landelijke scheidingsambities in november 

2015 tot aan de vaststelling van het beleidsplan en het projectplan in november 2017. Dat gebeurt naar aanleiding van 

twee subonderwerpen: de belangrijkste besluiten die genomen zijn en de onderbouwing daarvan alsook de 

communicatie met betrekking tot de beleidsontwikkeling intern en extern.  

4.1 Besluitvorming en onderbouwing  

Van een gezamenlijke, bestuurlijke scheidingsambitie naar een gebrek aan volledig bestuurlijk draagvlak voor 

beleidsvariant ‘Omgekeerd Inzamelen’ 

In november 2015 wordt door de regionale milieuwethouders commitment op de landelijke scheidingsambities getoond; 

het besluit hierover wordt in gezamenlijkheid genomen. Besloten wordt een nieuwe visie (de RVAG) te laten vaststellen 

die later naar uitvoeringsplannen kan worden geconcretiseerd56. Deze RVAG komt tot stand door ambtelijke gesprekken 

met de deelnemende gemeenten en een inventarisatie door de Avri-organisatie zelf. Op deze wijze kan in een vroeg 

stadium op ambtelijk niveau draagvlak worden gecreëerd voor de inhoud van de visie die ten grondslag ligt aan de 

beleidswijziging in kwestie.  

 

In september 2016 wordt de RVAG bestuurlijk gepresenteerd aan het AB. De stemming is nog positief kritisch en er lijkt 

volledig draagvlak te bestaan voor de visie. Wel wordt extra aandacht gevraagd voor wat het behalen van de ambities 

kan gaan betekenen voor de afvalstoffenheffing, de handhaving en de wijze waarop wordt gecommuniceerd. Op het 

moment van vaststelling op 13 oktober 201657 daarentegen, blijkt er geen gezamenlijk positief beeld over de RVAG meer 

te bestaan. De gemeente WMW stemt tegen de visie omdat deze is losgekoppeld van een te formuleren beleidsplan; 

Buren en Maasdriel delen deze zorgen maar stemmen wel in met de visie. Tijdens deze vergadering komt naar voren dat 

er, los van de ontwikkelde visie, op de achtergrond wel is gewerkt aan twee beleidsvarianten om de ambitie te realiseren. 

De optie ‘nascheiding’, die eerder ook in breder verband besproken is, maakt geen deel uit van de mogelijke 

beleidsvarianten. 

 

Het AB krijgt de twee varianten ter informatie gepresenteerd tijdens dezelfde vergadering waarin de RVAG wordt 

vastgesteld op 13 oktober 2016. Besloten wordt deze varianten open en onbevooroordeeld voor te leggen aan de 

gemeenteraden gedurende een roadshow begin 2017 (zie §4.1.3) en hier later bestuurlijk over te besluiten. Dit gebeurt 

in maart 2017. Bij meerderheid wordt dan de variant omgekeerd inzamelen vastgesteld terwijl de gemeenten Buren, 

WMW en Tiel hun keuze voor variant 2 uitspreken58. Met dit besluit blijkt dat de gezamenlijkheid in het AB (nog) verder 

verdwenen is. Immers, waar eerst alleen WMW tegen de RVAG stemde, blijken nu drie van de tien gemeenten zich niet 

te kunnen vinden in de variantenkeuze.  

 

  

 

56 Notulen vergadering dagelijks bestuur, 21 maart 2016. 

57 Notulen vergadering algemeen bestuur, 13 oktober 2016. 

58 Notulen vergadering algemeen bestuur, 9 maart 2017. 
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Reflecterend op het vergaderdossier, blijkt dat besluitvormingsstukken door de bank genomen goed worden 

onderbouwd met onderliggende documenten en informatieve presentaties59. Onderbouwing van besluitvorming gaat in 

onze ogen echter niet alleen over de manier waarop besluiten op papier staan en de aanwezigheid van 

beargumenterende documenten. Onderbouwing van besluitvorming gaat misschien nog wel meer over de mate waarin 

er in de praktijk draagvlak en gezamenlijkheid is ten aanzien van een besluit. Besluiten kunnen, omdat de GR-structuur 

dat voorschrijft, bij meerderheid worden genomen.  

 

Formeel bezien is de besluitvorming daarmee correct verlopen. Het invoeren van omgekeerd inzamelen is echter een 

dusdanig ingrijpende keuze met zodanige risico’s, dat een zo breed mogelijk draagvlak in onze ogen nodig is. Een 

dergelijke verandering raakt alle inwoners direct, het is een project met grote financiële consequenties en het opzetten 

en uitvoeren van het project vergt veel van de Avri-organisatie en het samenspel met gemeenten. In de besluitvorming 

is te veel vanuit formele stemverhouding gedacht en te weinig vanuit draagvlak en het managen van mogelijke 

toekomstige risico’s. Gedurende het besluitvormingsproces is te zien dat de weerstand toeneemt. Deze weerstand heeft 

zich later bij de uitvoering van het project ook op politiek niveau vertaald. Immers, de politieke discussies over beleid op 

het niveau van de lokale verkiezingen en de aan de bestuurstafel, tonen aan dat vanuit het bestuur op elk moment 

vertraging kan worden toegepast op een reeds ingeslagen koers. Het belang van gezamenlijkheid en draagvlak voor zo’n 

belangrijke beleidswijziging, lijkt onderschat en werkt op deze manier, later tijdens de uitvoering van het project, averecht 

(zie §5.2). 

 

Aanbestedingsproces start al vóór definitief vaststellen beleidskeuze en beperkt bestuurlijke  

afwegingsruimte   

De keuze voor de variant omgekeerd inzamelen op 9 maart 201760 wordt in de periode tot augustus 2017 uitgewerkt in 

een beleidsplan en het projectplan ‘Invoering Nieuw Afvalbeleid’. Nadat het beleids- en het projectplan in augustus 

201761 door het DB zijn goedgekeurd en besloten wordt deze door te geleiden naar het AB, volgt er in oktober 2017 een 

motie vanuit de gemeente Tiel om besluitvorming over het beleid uit te laten stellen. Het DB bespreekt62 deze motie 

tijdens de vergadering van 9 oktober en bediscussieert de mogelijkheden tot uitstel. De directeur geeft dan aan dat er, 

om de planning van het project te behalen, al aanbestedingen in voorbereiding zijn en dat er daardoor kosten zijn 

verbonden aan het uitstellen van het project. 
 

Het is in onze ogen opvallend dat activiteiten ter uitvoering van het project, zoals aanbestedingen, al onherroepelijk 

worden ontplooid terwijl het AB pas in november 2017 het beleidsplan, het projectplan en de financiering van het nieuwe 

inzamelbeleid vaststelt. Hieruit blijkt dat er geen congruentie is tussen het operationele traject in de 

uitvoeringsorganisatie en het bestuurlijke besluitvormingstraject via de lijn van het AB. Er is, met andere woorden, op 9 

oktober 2017 nog geen bestuurlijke dekking voor het aangaan van onherroepelijke contracten met aannemers. De 

aanwezigheid van contractuele verplichtingen met leveranciers zorgt later nogmaals voor druk op de bestuurlijke 

besluitvormingslijn tijdens de uitvoering van het project (zie §5.2)63.  

   

 

59 O.a. processchema RVAG; onderbouwing vanuit notulen vergadering dagelijks bestuur, 21 maart 2016; en 4 Bijlage presentatie  

Regionale Visie op Afval en Grondstoffen. 

60 Notulen vergadering algemeen bestuur, 9 maart 2017. 

61 Notulen vergadering dagelijks bestuur, 21 augustus 2017. 

62 Notulen vergadering dagelijks bestuur, 9 oktober 2017. 

63 Interview oud-DB leden, 12 december 2019; Interview DB-leden 12 december 2019. 
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Mede door dit gebrek aan congruentie tussen het besluitvormingsproces en de projectuitvoering, voelen bestuurders 

zich ‘klem gezet’ en ontstaat het beeld dat het station al zover is gepasseerd dat bijsturing niet mogelijk is64. De klem die 

het bestuur voelde is in het vervolg gevoeld door het projectteam65. Het gebrek aan bestuurlijk draagvlak, en de daarmee 

gepaard gaande uitstelmomenten van besluitvorming, heeft het projectteam in een tijdklem gebracht die de realisatie 

uiteindelijk sterk negatief heeft beïnvloed. 

 

Expliciete borging bestuur en project onvoldoende 

Bij een bestuurlijk relevant project is het van belang de koppeling tussen de besturing van Avri (AB en DB) en de 

projectorganisatie en -uitvoering expliciet te borgen. 

 

Het bovenstaande voorbeeld over de aanbestedingen laat zien dat dit onvoldoende is gebeurd. Een belangrijk 

mechanisme om dit wel te borgen, is de bestuurlijke vaststelling van het projectplan. In het volgende hoofdstuk gaan we 

uitgebreider in op het projectplan. Hierbij is het relevant dat het projectplan weliswaar door het AB is vastgesteld, maar 

dat daarbij niet expliciet een bestuurlijke opdrachtgever is benoemd. Wel wordt gesproken over een stuurgroep, maar 

die is nooit daadwerkelijk opgezet en heeft niet gefunctioneerd. Los daarvan, dient er altijd een bestuurlijk opdrachtgever 

te worden benoemd, omdat daarmee de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het project wordt geëxpliciteerd. Het is 

aan de bestuurlijk opdrachtgever om het project op de besturen te laten aansluiten. 

 

Een ander aspect waarmee de koppeling tussen de besturing van Avri (AB en DB) en de projectorganisatie en -uitvoering 

kan worden geborgd, is het maken van afspraken over wanneer en op welke momenten het AB en het DB worden 

geïnformeerd over de uitvoering van het project. Hierbij horen afspraken over hoe wordt omgegaan met ontwikkelingen 

die de kaders van de opdracht kunnen raken. Dergelijke afspraken zijn niet gemaakt bij de besluitvorming over het 

projectplan en de financiering van het project. Bij het technisch wederhoor geeft de Avri-organisatie aan dat door de 

projectorganisatie, bij monde van de projectleider, wel was gevraagd om dergelijke afspraken. 

4.2 Communicatie beleidsontwikkeling (intern en extern) 

Interne communicatie over beleidskeuzes wisselend ervaren door verschillende betrokkenen  

Vakberaad en Avri-organisatie  

Vanuit de documenten en de gespreksronde bestaat er geen eenduidig beeld over de manier waarop de beleidskeuzes 

tot stand zijn gekomen en hoe communicatie hierover heeft plaatsgevonden. Dit komt tot uiting in verschillende 

waarderingen hierover door het vakberaad en de Avri-organisatie.   

 

Volgens vertegenwoordigers vanuit het vakberaad66, heeft het vakberaad de verschillende varianten en de te maken 

beleidskeuzes goed voorgelegd gekregen en heeft ze hierop mogen reageren. Volgens vakberaadsleden zijn de 

varianten door de Avri-organisatie opgesteld en is de visie vanuit het vakberaad op de varianten serieus genomen in de 

verdere ontwikkeling ervan.  

 

Een selectie van teamleiders van de Avri en Avri-medewerkers in diverse functies, geven daarentegen aan niet 

geconsulteerd te zijn bij de totstandkoming van de gemaakte beleidskeuzes67. Volgens hen is er pas vanuit de directie 

gecommuniceerd over de variant omgekeerd inzamelen nadat deze bestuurlijk is vastgesteld. 

 

 

64 Interviewverslag vertegenwoordiging huidig AB, 17 oktober 2019. 

65 Te herleiden vanuit Interviewverslag projectleiding, 16 oktober 2019. 

66 Interviewverslag focusgroep Avri vakberaad (31 oktober 2019). 

67 Interviewverslag Avri focusgroep teamleiders (17 oktober 2019) en Interviewverslag focusgroep Avri-medewerkers (31 oktober  

2019) 
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Gemeenteraden en bestuursleden  

Nadat het AB in oktober 2016 op de hoogte is van de twee uitgewerkte beleidsvarianten, acht het AB het wenselijk om 

beide scenario’s als gelijkwaardig en zonder waardeoordeel aan de raden voor te leggen. Het AB wil daarom beide 

varianten laten presenteren door middel van een roadshow. In januari en februari 2017 worden de varianten (met 

bijbehorende subvarianten), conform planning, door de directeur en de interim beleidsmedewerker gepresenteerd in de 

roadshow.  

 

Daar waar het AB expliciet benadrukt dat de varianten onbevooroordeeld gepresenteerd dienden te worden tijdens de 

roadshow, bekruipt de raadsleden - terugblikkend - het gevoel dat de variant omgekeerd inzamelen als ‘enige oplossing’ 

werd gepresenteerd68. Ook zijn er raadsleden die het opvallend vonden dat andere mogelijkheden, zoals nascheiding, 

dat in de gemeente Tiel werd geopperd, niet als serieuze varianten zijn bestempeld. Andere raadsleden69 zijn positiever 

gestemd over de wijze waarop er gecommuniceerd werd over de beleidskeuzevarianten. Daarbij komt in de discussie 

wel naar voren dat het ook afhankelijk is van de wijze waarop AB-leden hun eigen raden informeerden en betrokken bij 

de besluitvorming; dat verschilde per gemeente.  

 

Vanuit het huidige AB, waarvan meerdere wethouders tijdens de beleidsontwikkeling nog raadslid waren, wordt ook het 

gevoel gedeeld dat er op het gebied van communicatie onvoldoende is nagedacht over de wijze waarop naar buiten toe 

getreden zou worden over de beleidskeuzes en dat er te weinig is geïnvesteerd in een aanpak waarbij rekening wordt 

gehouden met het sentiment dat bij de ‘tegenstemmers’ van het beleid leeft.  

 

Aandacht voor externe communicatie of participatie beperkt 

In de beleidsontwikkeling is aandacht besteed aan het betrekken van raadsleden door middel van de roadshow. Als 

aangegeven, werd dat op wisselende manieren ervaren door raadsleden. Bij de besluitvorming wordt bestuurlijk aandacht 

gevraagd voor communicatie met inwoners over de besluiten en bij de uitvoering van het project.  

 

Er word(t)(en) echter beperkt tot geen aandacht besteed aan en expliciete afwegingen gemaakt over communicatie- en 

participatietrajecten ter voorbereiding op besluitvorming. Er heeft geen brede communicatie en participatie 

plaatsgevonden waarin inwoners van de gemeenten zijn meegenomen in en betrokken bij de te maken beleidskeuzes. 

Strategische afwegingen daarover ontbreken in het dossier en worden ook niet genoemd in de interviews.  

 

De focus bij de communicatie over de beleidskeuzes lag op de betrokken bestuurlijke geledingen. Hierdoor is een kans 

gemist om tot een beleidskeuze te komen die aantoonbaar op steun kan rekenen van inwoners. Natuurlijk kan na 

communicatie en participatie altijd bestuurlijk tot een andere keuze worden gekomen dan gewenst door inwoners. Dan 

hebben communicatie en participatie wel inzichtelijk gemaakt met welke weerstand wel of niet rekening moet worden 

gehouden bij de uitvoering van het project. 

 

 

 

 

 

68 Interviewverslag vertegenwoordiging huidig AB, 17 oktober 2019  

69 Focusgroepverslag gemeenteraden Platformbijeenkomst, 18 november 2019  
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5. Analyse projectopzet- en uitvoering  

In dit hoofdstuk wordt de wijze waarop het project voor de beleidsuitvoering omgekeerd inzamelen is opgezet en 

uitgevoerd tot aan het besluit van definitief uitstel naar 1 juli 2019, geanalyseerd. Dat gebeurt naar aanleiding van een 

aantal subonderwerpen, te weten: de algemene opzet van het project (fasering, beheersaspecten en rolverdeling), 

besluitvorming en (bij)sturing, de borging van de besluitvorming en de communicatie met betrekking tot de uitvoering 

van het project.  

 

Over projectmatig werken 

Bij sommige opgaven is van tevoren een duidelijk resultaat te definiëren. Projectmatig werken is de juiste aanpak om dat 

resultaat te realiseren. Bij een project wordt een concreet resultaat opgeleverd dat bijdraagt aan een groter doel. In een 

ideale situatie70 stelt de opdrachtgever de projectopdracht op en wijst de projectleider aan. De projectleider neemt de 

projectopdracht vervolgens aan en verscherpt samen met het projectteam het resultaat en definieert de aanpak. 

Gedurende de uitvoering van het project beheerst de projectleider het project en de bijbehorende risico’s. Bij een project 

zijn vaak meerdere mensen en partijen in verschillende rollen betrokken. Het goed opzetten van een projectorganisatie 

en communicatie is dan ook van belang. 

5.1 Opzet van het project 

5.1.1 Algemeen 

Projectplan later in het proces en te weinig richtinggevend voor de uitvoering van het project 

Voor de periode tot 2017 was er geen projectplan noch een projectopdracht. Dit betekent dat er pas een projectplan 

werd opgesteld op het moment dat er daadwerkelijk tot uitvoering moest worden overgegaan. De voorbereidingen 

daarop, inclusief de beleidsvorming, zijn niet projectmatig aangepakt op basis van een vastgesteld projectplan. Hierdoor 

zijn kansen gemist om organisatiebreed en in samenwerking met gemeenten te komen tot een integrale aanpak. Met 

een dergelijke projectmatige voorbereiding is de kans groter dat risico’s en belangrijke keuzes, zoals de manier waarop 

met de locatiekeuze voor ondergrondse containers moet worden omgegaan, eerder inzichtelijk zijn. Dat biedt de 

mogelijkheid om daar rekening mee te houden bij de bestuurlijke keuzes.  

 

Op 16 november 2017 werden het beleidsplan en bijbehorende projectplan door het AB vastgesteld71. Vlak voor dit 

besluit is een interim projectleider aangesteld om uitvoering te geven aan het projectplan. Dit projectplan is echter 

opgesteld door een voormalige interim beleidsmedewerker die per september 2017 niet meer werkzaam was voor de 

Avri. Naar het gevoel van de interim projectleider was er verder geen draagvlak voor het ontwikkelde projectplan in de 

organisatie72. Dit gevoel van gebrek aan draagvlak voor het projectplan, wordt bevestigd door de teamleiders van de 

Avri en door uitvoerende medewerkers die ervaren hebben te laat te zijn betrokken (zie §4.2). Tevens was de startdatum 

voor het nieuwe inzamelen vooraf al hard vastgesteld. 

  

 

70 Vanuit de Avri-organisatie wordt aangegeven dat het in de toen gegeven situatie als onmogelijk werd ervaren om de uitgangspunten van projectmatig toe 

te passen. 

71 Notulen vergadering algemeen bestuur, 16 november 2017. 

72 Interviewverslag projectleiding, 16 oktober 2019. 
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Sinds de besluitvorming in 2017 is er geen bijgesteld of herijkt projectplan opgesteld en bestuurlijk vastgesteld. Hierdoor 

ging het bestuurlijk vastgestelde projectplan niet leven en was het in algemene zin te weinig richtinggevend voor de 

uitvoering van het project. Niet voor niets refereren geïnterviewden niet aan het projectplan en hebben ze daar geen 

herinnering aan. Het huidige MT deelt het beeld dat er iets uitgevoerd ging worden dat niet meer strookte met de 

oorspronkelijke opzet, en de interim projectleider heeft ervaren dat het projectplan bij aanvang al niet bleek te voldoen.  

 

Beperkte ervaring met projectmatig werken en beperkte strategische capaciteit 

In de interviews wordt aangegeven dat Avri weinig ervaring heeft met projectmatig werken, zeker wat betreft een groot 

project als omgekeerd inzamelen. Volgens betrokkenen vanuit meerdere geledingen zijn de competenties, de werkwijzen 

en de cultuur van de organisatie dan ook vooral gericht op de uitvoering van structurele activiteiten. De werkzaamheden 

zijn daarmee meer cyclisch in plaats van ontwikkelend. De Avri-organisatie had daarnaast zelf geen projectleiders in 

dienst die beschikten over het vermogen om professioneel projectmanagement op te tuigen en huurde deze capaciteit 

extern in. Ook was er beperkte ervaring met het geven van opdrachten voor dergelijke grote projecten73.  

 

De beperkte ervaring met projectmatig werken maakte Avri kwetsbaar bij het opzetten en uitvoeren van een gevoelig 

project als omgekeerd inzamelen. Daar komt bij dat de Avri-organisatie vooral uitvoeringsgericht is, met een focus op 

operationele en structurele taken. De organisatie heeft daardoor, logischerwijze, beperkt tot geen strategische capaciteit 

in huis die ingezet kan worden bij dergelijke projecten. Het strategisch doordenken van een project als omgekeerd 

inzamelen is nodig, gelet op de complexiteit van met name politieke en maatschappelijke risico’s. Met de externe 

inhuur/vorming van het projectteam is er gaandeweg alsnog invulling gegeven aan strategische denkkracht, bijvoorbeeld 

met de aanstelling van een Strategisch Communicatie adviseur. Echter, deze capaciteit was bij de opzet van het project 

nog niet aanwezig.  

5.1.2 Fasering 

In de projectopzet en -uitvoering is er, met name in de voorbereiding, onvoldoende aandacht voor fasering  

Om een project logisch en stapsgewijs tot een einde te brengen, is het nuttig het project op te delen in fasen. Door het 

faseren van het project wordt het totale werk opgedeeld in kleinere delen en is het mogelijk om gericht bij te sturen. Het 

maakt het werk overzichtelijker en je bent in staat mijlpalen en beslismomenten in te bouwen. In onderstaand kader 

worden fasen beschreven die normaliter worden onderscheiden bij projectmatig werken.  

 

1. Initiatiefase. Bij het initiatief voor het project constateert een opdrachtgever dat een probleem of 

vraagstuk moet worden aangepakt. Samen met een beoogd projectleider stelt de opdrachtgever de 

contouren van het project vast. Dit doen ze samen, in een startgesprek. Het resultaat is een 

projectopdracht en de voorbereiding van de volgende fase.  

 

Vanuit de documentenanalyse is geen projectopdracht gedetecteerd. Ook in de gesprekken kon niet 

worden opgehaald of hierover een startgesprek heeft plaatsgevonden, nadat de keuze voor de variant 

omgekeerd inzamelen is vastgesteld in maart 2017. Daarnaast is de beoogd projectleider, die in 

november 2017 startte, niet dezelfde persoon als degene die het projectplan heeft ontwikkeld in de 

periode tot maart-augustus 2017. Ook is er impliciet aangenomen dat de directeur de opdrachtgever 

is. De directeur bleek dit later te betwijfelen74.  

 

73 O.a. interviewverslag voormalige directie, 3 december 2019  

74 Vanuit: technisch wederhoor  
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Vanuit het AB zijn aandachtspunten meegeven voor de uitvoering van het projectplan75. Het is niet 

duidelijk hoe er is gepoogd deze aandachtspunten mee te nemen in een projectopdracht. Wel wordt 

geconstateerd vanuit het feitelijke procesverloop en de interviews dat de voorbereiding van het 

komen tot een projectopdracht is onderschat. Immers, ná vaststelling van het projectplan loopt het 

project tegen zowel procedurele76 als technische77 obstakels aan die in de initiatieffase niet zijn 

afgedekt.  

 

2. Definitiefase. In deze fase wordt het project als geheel tot in detail voorbereid. De projectopdracht 

wordt verder uitgewerkt tot een projectplan, dat als een soort onderliggend contract dient.  

 

In de periode maart-augustus 2017 wordt het projectplan ontwikkeld door een interim 

beleidsmedewerker. De ontwikkeling hiervan staat verder niet bestuurlijk geagendeerd en bestuurlijk 

opdrachtgeverschap hierop is niet geborgd (§4.1.2). De aandachtspunten die het DB in maart 2017 

meegeeft, zijn niet gebruikt voor aanscherping van het projectplan, dat vervolgens in november 2017 

is vastgesteld. Uit het technisch wederhoor blijkt dat de in 2018 opgerichte projectorganisatie die 

aandachtspunten in het project heeft opgenomen. Doordat het vastgestelde projectplan hierin niet 

voorzag, heeft de projectorganisatie hier de nodige ontwikkeltijd in moeten steken (o.a. 

grenzen/buitengebied, maatwerk, locatiecriteria, deksels en dumpingen); dit is ten koste gegaan van 

de realisatietermijn tot aan de startdatum. 

 

3. Realisatiefase. Als er vanuit de definitiefase een go wordt gegeven voor het starten van het project, 

werkt het projectteam tijdens de realisatiefase aan de totstandkoming van de projectresultaten. Van 

belang hierbij is dat het project goed wordt beheerst en dat de in de definitiefase vastgestelde actoren 

op de hoogte worden gehouden van de voortgang van het project.   

  

Bij de beheersing van de realisatie van het project wordt in §5.1.4 uitgebreider stil gestaan.  

 

4. Afrondingsfase. Een goede afronding van een project dient drie doelen: afronding/borging van het 

resultaat, evaluatie en decharge van het projectteam. Aan het eind van het project wordt het 

projectresultaat overgedragen aan de opdrachtgever. 

 

Dit onderzoek focust zich op de periode tot eind december 2018, toen besloten werd dat uitstel van 

de invoering onvermijdelijk was. In de gespreksronde is naar voren gekomen dat het project zich in 

de afrondende fase bevindt en dat de overdracht van de projectresultaten naar de lijnorganisatie nu 

plaatsvindt78. Hiervoor is een interim medewerker voor aangesteld die de interim projectleider daarbij 

ondersteunt.  

   

 

75 Notulen vergadering algemeen bestuur, 9 maart 2017. 

76 Hoofdstuk 3: Januari-april 2018: Onduidelijkheid en verheldering rondom het aanwijzen van de locaties en de Afvalstoffen 

verordening (ASV). 

77 Hoofdstuk 3: Door kabels en leidingen op onverwachte plekken loopt de plaatsing van de containers vertraging op. 

78 Interviewverslag vertegenwoordiging teamleiders Avri, 28 oktober 2019. 
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Kijkend naar het gehele procesverloop, valt het op dat er aan de voorkant geen expliciet onderscheid is gemaakt in 

verschillende fasen. Natuurlijk kan worden gekozen voor een andere indeling in fasen, maar van een doordachte en 

uitgewerkte aanpak in fasen was geen sprake. Inhoudelijk kijkend, valt het op dat er aan de initiatief- en de definitiefase 

geen projectmatige voorbereiding of anders vormgegeven gestructureerde en uitgewerkte aanpak vooraf is gegaan ten 

behoeve van het te doorlopen traject. Dit blijkt uit het feit dat er voor de periode tot 2017 geen projectopdracht, 

projectplan o.i.d. voorhanden was (zie §5.1.1). Ook uit de notulen van het AB en het DB kan niet worden opgemaakt hoe 

er qua voorbereiding invulling is gegeven aan het incorporeren van eisen en wensen79 aan het project.  

 

Toen het project daadwerkelijk in uitvoering ging in 2017-2018, is het projectteam wel een meer gefaseerde aanpak gaan 

hanteren voor de uitvoering. Er zijn vanuit het projectteam startbijeenkomsten en voortgangsbijeenkomsten 

georganiseerd. Het projectteam heeft wekelijks obstakels in de uitvoering gemeld bij de opdrachtgever (en 

maandelijks/tweewekelijks via de opdrachtgever aan het DB). Dat doet overigens niets af aan het feit dat het project 

omgekeerd inzamelen als geheel niet gefaseerd is opgezet. Dit komt vooral doordat het projectplan pas in een later 

stadium is opgesteld en de voorbereidende fasen niet expliciet zijn gevolgd. 

 

Ook in de interviewronde wordt ‘onvoldoende voorbereiding op het project’ als een belangrijke verklarende factor 

aangewezen voor belemmeringen die zich later in het traject voordoen. Ter onderbouwing wijzen respondenten op het 

gebrek aan inzicht aan de voorkant in de te doorlopen procedures (zoals het aanwijzen van de locaties en de 

bezwarenprocedure) en risico’s in de technische uitvoering (de aanwezigheid van ondergrondse kabels en leidingen). 

Door hierbij in de initiatief- en de definitiefase bewuster stil te staan, hadden de consequenties van voornoemde risico’s 

en noodzakelijke stappen wellicht eerder inzichtelijk gemaakt kunnen worden en had hiermee bij bestuurlijke keuzes 

rekening gehouden kunnen worden.  

 

N.B. Hierbij moet als context worden meegegeven dat de procedurele en technische obstakels van een andere orde zijn. 

De procedurele belemmeringen waren nieuw door jurisprudentie; de technische belemmeringen waren in strijd met 

vergelijkbare trajecten in en buiten de regio (en dus verwacht op basis van de eerdere ervaringen).  

5.1.3 Rolverdeling  

Projectorganisatie is in het projectplan opgezet maar krijgt nooit uitvoering  

In het projectplan (bijlage 1) is een opzet van een projectorganisatie opgenomen. Ook aan het DB wordt in januari 2018 

medegedeeld dat er een processtructuur met stuurgroep, kerngroepen en werkgroepen is ontwikkeld80. Dit is opvallend 

omdat er, ook volgens betrokkenen, feitelijk nooit een stuurgroep is ingericht81.  

 

Stuurgroep  

In de projectopzet ‘(…) vertegenwoordigt de stuurgroep de groep die gebruik zal gaan maken van de op te leveren 

producten van het project en verzekert een goede aansluiting op de gebruikerseisen. De stuurgroep is 

eindverantwoordelijk voor het project. De leden beslissen over de voortgang en stellen menskracht ter beschikking. De 

stuurgroep vertegenwoordigt drie belangen: organisatie, gebruiker en leverancier. Immers, een product wordt gebouwd 

ten behoeve van de organisatie, voor de gebruikers, door de mensen en met de middelen die de leverancier levert.’  

 

   

 

79 Zoals de aandachtspunten die het AB meegeeft op 9 maart 2017 (notulen vergadering algemeen bestuur, 9 maart 2017). 

80 Notulen vergadering dagelijks bestuur, 15 januari 2018. 

81 O.a. Interviewverslag huidig DB en huidige directie. 
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Zuiver bekeken strookt deze beschrijving niet met een stuurgroep. Eerder is een combinatie van een stuurgroep en een 

klankbordgroep omschreven. Personen in een klankbordgroep zijn vaak (potentiële) eindgebruikers en/of deskundigen 

die met hun reflecties helpen om projectresultaten op te leveren met de juiste kwaliteit en draagvlak. Een stuurgroep 

heeft de taak om te sturen. Daarbij gaat het niet om de inhoudelijke, operationele sturing van het project, maar om 

sturing op het resultaat (doel) van het project. Een stuurgroep is dus altijd gekoppeld aan de opdrachtgever. De invloed 

van de stuurgroep is groot. Uiteindelijk bepaalt zij de richting van het project en welk resultaat opgeleverd moet worden. 

In een stuurgroep zitten meestal vertegenwoordigers van organisatieonderdelen die mandaat hebben, zoals de 

bestuurlijk en de ambtelijk opdrachtgever.  

 

Zoals eerder geconstateerd, is er nooit formeel een stuurgroep ingericht en is het samenspel tussen opdrachtgever en 

opdrachtnemer ook niet (voldoende) op een andere wijze belegd. Voor meerdere betrokkenen was het langere tijd niet 

helder hoe de formele projectlijnen liepen82 en overheerste het gevoel dat het invullen van de stuurgroep tot beter 

inzicht in en begrip voor het verloop van het project had kunnen leiden.  

 

Opdrachtgever 

In de projectopzet is de opdrachtgever omschreven als de ‘(…) projecteindverantwoordelijke en eigenaar van de 

businesscase beoordeelt het project in relatie met de bedrijfsdoelstelling; de rechtvaardiging van de kosten afgezet tegen 

de baten.’ 

 

Deze opzet maakt geen onderscheid tussen bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgeverschap en het samenspel tussen hen 

en de opdrachtnemer.  

 

Ook in de praktijk zijn samenwerkingsafspraken binnen deze 

driehoek niet geëxpliciteerd omdat eerder al werd 

geconstateerd dat bestuurlijk opdrachtgeverschap bij de 

projectstart niet belegd is. Echter, ook na de bestuurswissel in 

2018 is er geen verantwoordelijk bestuurlijk opdrachtgever 

aangesteld. Het DB heeft zich vanaf dat moment gezamenlijk 

als bestuurlijk opdrachtgever opgesteld richting de organisatie 

en de opdrachtnemer83. 

 

In een zuivere projectopzet is opdrachtgeverschap geborgd bij één natuurlijk persoon. Dit heeft twee voordelen: enerzijds 

kan, indien de projectrealiteit daar onverhoopt om vraagt, geëscaleerd worden naar de ambtelijk en de bestuurlijk 

opdrachtgever. Het brengt checks & balances in de lijn. Dit doet iemand in de praktijk minder eenvoudig op het moment 

dat een voltallig bestuur als één opdrachtgever optreedt en je naar dat voltallige bestuur moet stappen. Anderzijds is de 

verantwoordelijkheid ook bij één iemand belegd en kunnen medebestuursleden de verantwoordelijke bestuurlijk 

opdrachtgever aanspreken op de projectvoortgang. Daarmee creëer je op bestuurlijk niveau checks & balances. 

   

 

82 Vanuit het technisch wederhoor wordt duidelijk dat bij het aantreden van de interim projectleider de directeur het ambtelijk opdrachtgeverschap heeft 

verschoven naar de manager Inzamelen. 

83 Interviewverslag huidig DB, 12 december 2019. 
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Verhouding tussen Avri-organisatie en vakberaad is in het project niet geëxpliciteerd  

De rol van het vakberaad en de verhouding van de Avri-organisatie met de gemeenten is tijdens het project nooit scherp 

geweest, zo wordt ook in interviews erkend. Voorheen, als Avri beleidsvoorstellen deed, gingen deze ter goedkeuring 

naar het vakberaad en vervolgens naar het bestuur. Tijdens het project kwam het vakberaad een à twee keer per maand 

bij elkaar en werd er over het project en nieuwe voorstellen gesproken. Welke rol het vakberaad echter precies heeft ten 

opzichte van de Avri-organisatie en specifiek ten aanzien van het project, is gedurende het traject onvoldoende 

geëxpliciteerd. Deze rolduidelijkheid is nu actief onderwerp van discussie bij het vakberaad zelf84. 

5.1.4 Beheersaspecten  

De beheersaspecten zijn summier ingevuld in het projectplan en bij de uitvoering van het project is de sturing op 

de beheersaspecten beperkt systematisch en gestructureerd 

In bijlage 1 (Projectopzet) zijn de beheersaspecten die in het originele beleidsplan zijn opgesteld weergegeven.85 In deze 

paragraaf wordt gereflecteerd op hoe er op de beheersaspecten gestuurd wordt gedurende het traject.    

 

Geld  

Om het nieuwe systeem standaard in het hele verzorgingsgebied te implementeren, is aanvankelijk een investering nodig 

van € 8.567.800. Door het AB wordt op 16 november 2017 een investeringskrediet van € 8,7 miljoen beschikbaar gesteld.  

 

Over de (beheersing van) kosten is gedurende het project meermaals bestuurlijk gediscussieerd en/of besloten. De 

financiële beheersing kwam voor het eerst ter sprake in het DB al voordat het projectplan was goedgekeurd (§4.1.) 86 

Uitstel bleek toen geen mogelijkheid omdat werd aangegeven dat dat negatieve financiële consequenties had door 

uitgevoerde aanbestedingen. Op het niveau van het AB wordt vervolgens in april 2018 - dan wordt duidelijk dat er extra 

projectkosten ontstaan doordat Avri de locaties aanwijst en daardoor dus taken van de gemeente overneemt - 

vastgesteld dat extra kosten dienen te worden gefinancierd vanuit meevallers binnen het projectbudget. Door de Avri-

organisatie is in het kader van het technisch wederhoor aangegeven dat de genoemde meevaller er niet was. Er was 

hooguit een voordeel op de inschrijfprijs van € 500.000 voor ondergrondse containers. Dit voordeel is aan de voorkant 

afgeroomd (ten gunste van de stijging van de afvalstoffenheffing) waardoor latere tegenvallers in het project niet meer 

opgevangen konden worden.   

 

Later, wanneer er net voor de bestuurswissel medio 2018 besloten wordt de planning aan te passen en Tiel en WMW 

naar achter te schuiven, wordt uitstel van de invoering opnieuw bediscussieerd. Wederom geeft de Avri-directeur aan 

dat door reeds afgesloten contracten met leveranciers87 de voorbereidingen al zo ver gevorderd zijn dat de kosten van 

uitstel van invoering op € 1 miljoen worden geschat. 

 

Reflecterend op deze onderdelen in het procesverloop, wordt zowel voorafgaand aan de vaststelling van het projectplan 

als na de bestuurswissel uitstel van de invoering van het beleid uitgesloten vanwege aangegane contracten. De 

consequenties van deze keuzes zijn echter onderbouwd op basis van schattingen. In de documenten zijn geen 

uitgewerkte calculaties te vinden voor genoemde bedragen en financiële consequenties. Er kon voor beide momenten 

niet precies worden aangegeven welke cijfers hieraan ten grondslag lagen en hoe de inschattingen tot stand waren 

gekomen.    

 

84 O.a. interviewverslag voormalige directie, 3 december 2019 en Interviewverslag focusgroep Avri vakberaad, 31 oktober 2019. 

85 De GROTICK-aspecten zijn gekopieerd uit het document ‘Bijlage 2 Projectplan Invoering Nieuw Afvalbeleid’. 

86 Notulen vergadering dagelijks bestuur, 9 oktober 2017. 

87 Interviewverslag vertegenwoordiging voormalig DB, 12 december 2019; notulen vergadering dagelijks bestuur 7 mei, 2018. 
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Daarnaast is het zo dat er bestuurlijk besloten werd dat doorgeschoven extra kosten binnen de projectbegroting 

opgevangen moesten worden. Volgens meerdere betrokkenen was het echter onvoldoende inzichtelijk om hoeveel geld 

dit ging en of er überhaupt ruimte was om deze kosten binnen budget op te lossen. Dit toont aan dat de inzichten in de 

beheersing op het aspect ‘geld’ onvoldoende gestroomlijnd waren tussen de projectorganisatie en het bestuur en de 

directeur.  

 

Een andere beslissing waarvan de financiële gevolgen onvoldoende expliciet zijn afgewogen is het omzetten van de 

zienswijzeprocedure naar een bezwarenprocedure. Ondanks dat hierbij als aandachtspunt wordt aangekaart dat dit 

proces onafhankelijk getoetst moet worden88, zijn de totale juridische kosten die hier aan verbonden zijn bij het maken 

van die keuze onvoldoende in beeld gebracht en onderbouwd.  

 

Hierbij speelt dat wij in documenten twee versies van een SWOT-analyse, met daarin ook een weging op het aspect 

kosten hebben aangetroffen. De uitkomsten van beide analyses verschillen wezenlijk. Niet duidelijk is welke analyse of 

dat beide analyses aan het DB is/zijn voorgelegd. Uit de interviews ontstaat een beeld dat de ene analyse door de 

directeur en de andere analyse door de projectleider is opgezet. De procesgang rondom de SWOT-analyse is op basis 

van documenten en interviews niet duidelijk te krijgen. Wat het procesverloop wel laat zien, is dat de borging van de 

koppeling tussen bestuur en (project)organisatie niet zodanig functioneerde dat alle zorgen en risico’s die vanuit de 

projectorganisatie werden gezien, bij de bestuurlijk opdrachtgever (die er ook niet was) en het DB op tafel kwamen. 

 

Risico’s 

In het projectplan is een passage met mogelijke projectrisico’s opgenomen (zie bijlage 1). Uit de gesprekken blijkt dat 

het projectplan is vastgesteld in 2016-2017 en dat er geen rekening is gehouden met autonome bevolkingsgroei, 

inbreiding en potentiële technische tegenvallers89. De projectleider en de projectgroep hebben bij aanvang daarom zelf 

een risicoanalyse opgesteld waarvan werd geacht dat deze beter bij de projectcomplexiteit aansloot.  

 

Uit de interviews blijkt dat de projectgroep gedurende de uitvoering van het project de risicobeheersing volgde. Uit 

documenten en interviews blijkt echter niet dat risicobeheersing gestructureerd en systematisch deel uitmaakte van 

overleggen met de opdrachtgever. Ook op de agenda het DB en het AB is dit niet terug te zien. Het inventariseren van 

risico’s (zoals gedaan in de bij ons bekende risicoanalyse) is één ding. Het gaat er vervolgens om hoe hier actief op wordt 

gemanaged door en met opdrachtgevers, welke afspraken met betrekking tot escalatie en rapportage hierover worden 

gemaakt en hoe er marges in het project zijn ingebouwd om externaliteiten op te vangen90. De projectleider heeft ervaren 

dat er onvoldoende ruimte was voor escalatie en dat alleen resultaten interessant werden bevonden91.  

 

Organisatie 

Bij Organisatie wordt in §5.1.3 (Rolverdeling) expliciet stilgestaan.  

 

Tijd 

Bij Tijd wordt in §5.2 (Besluitvorming en (bij)sturing) expliciet stilgestaan.  

 

 

 

 

88 Notulen vergadering dagelijks bestuur, 6 september 2018. 

89 Interviewverslag projectleiding, 16 oktober 2019. 

90 Interviewverslag vertegenwoordiging voormalig directeur, 3 december 2019. 

91 Interviewverslag projectleiding, 16 oktober 2019. 
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Informatie 

In het projectplan92 is niet geëxpliciteerd hoe er met informatievoorziening om wordt gegaan. Toen de projectleider 

aantrad, is hij begonnen met wekelijkse rapportages vanuit de projectleiding richting de ambtelijk opdrachtgever. Er 

waren geen expliciete afspraken over informatievoorziening richting het bestuur93. Aangegeven wordt dat vooral de 

directeur bepaalde wanneer en hoe het DB werd geïnformeerd. Het rapportageformat is gaandeweg het project sterk 

gewijzigd94 omdat de behoeften aan informatievoorziening door de dynamiek van het project ook verschoven. Zowel 

vanuit de directie als vanuit het huidige (in 2018 gewisselde) DB zijn signalen gegeven om de rapportagestructuur te 

verbeteren gedurende het traject omdat afspraken hierover aan de voorkant niet zijn geborgd95.  

 

Communicatie 

Bij Communicatie wordt in §5.4 (Communicatie) expliciet stilgestaan.  

 

Kwaliteit  

In het projectplan96 is per deelproduct geëxpliciteerd hoe er met kwaliteit om wordt gegaan. In de praktijk blijkt dat hier 

niet actief op wordt gestuurd. Zo is de voortgang van de realisatie van deelproducten op bestuurlijk niveau en de 

bijbehorende kwaliteitscriteria niet bekend97. Respondenten vanuit verschillende geledingen geven aan dat er, vanwege 

niet ingecalculeerde tegenvallers, met name is gestuurd op het zo goed en efficiënt mogelijk realiseren van de gehele 

operatie98. De organisatie heeft daarin meer vanuit een soort ad hoc ‘doe-stand’ geopereerd99 dan vanuit een aanpak 

die het invullen van kwaliteitsrandvoorwaarden borgt.  

 

Het totaal overziend 

Er is aandacht voor de beheersaspecten in het projectplan, maar deze is summier. Op het moment dat het project in 

uitvoering moet, wordt in de praktijk door de projectgroep invulling gegeven aan de beheersaspecten. De sturing op de 

beheersaspecten is echter, zeker in het begin, beperkt systematisch en gestructureerd. Naarmate het project vordert, 

wordt wel bewuster stilgestaan bij de wijze waarop het project beheerst wordt, en worden voortgangsrapportages 

aangescherpt 100. Door op een andere manier informatie te verwerken en dit meer gestructureerd in de dagelijkse praktijk 

toe te laten passen, wordt aangetoond dat er door middel van een iteratief proces lerend vermogen binnen het project 

plaatsvindt.      

 

92 De GROTICK-aspecten zijn gekopieerd uit het document ‘Bijlage 2 Projectplan Invoering Nieuw Afvalbeleid’. 

93 Interviewverslag projectleiding, 16 oktober 2019. 

94 Interviewverslag projectleiding, 16 oktober 2019. 

95 Interviewverslag DB, 12 december en Interviewverslag Directie, 17 oktober. 

96 De GROTICK-aspecten zijn gekopieerd uit het document ‘Bijlage 2 Projectplan Invoering Nieuw Afvalbeleid’. 

97 Interviewverslag vertegenwoordiging voormalig DB, 12 december 2019. 

98 Interviewverslag projectleiding, 16 oktober 2019. 

99 O.a. interviewverslag voormalig directeur 3 december 2019. 

100 Interviewverslag projectleiding, 16 oktober 2019. 
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5.2 Besluitvorming en (bij)sturing 

Tijdens de uitvoering van het project moeten besluiten worden genomen die tijdens de beleidsontwikkeling nog 

niet in beeld waren  

De eerste periode van de uitvoering van het project staat in het teken van onduidelijkheid over een 

besluitvormingsprocedure met betrekking tot het aanwijzen van locaties. In het eerste kwartaal van 2018 wordt gewerkt 

aan meer duidelijkheid en een oplossing. Deze periode staat ook in het teken van aanbestedingen, het ontwikkelen van 

communicatieplannen die er bij aanvang niet lagen, onderzoeken naar de fysieke omstandigheden van het 

plaatsingsgebied en vergunningen. Dit kost extra capaciteit en tijd en gaat ten koste van de rest van de doorlooptijd van 

het project101.  

 

De locatieaanwijzingscriteria zijn niet als randvoorwaarden opgenomen in een projectopdracht dan wel in het 

ontwikkelde projectplan. Er is in die zin in de voorbereiding onvoldoende zicht geweest op de gangbare procedures die 

aan de uitvoering van het project ten grondslag (zouden moeten) liggen.  

 

Het besluit dat Avri de locatiekeuze en de besluitvorming daarover krijgt toegewezen, is intern goed afgewogen, zij het 

dat het moment van bijsturing rijkelijk laat plaatsvindt en significante invloed heeft op de doorlooptijd van het project, 

nog los van het feit dat de gemaakte keuze leidt tot hoge uitvoeringskosten die niet in die omvang voorzien waren, maar 

wel voorzien hadden kunnen worden. 

 

Er zijn ingrijpende besluiten genomen net voor de bestuurswissel, die het traject aanzienlijk hebben beïnvloed 

In één van de laatste vergaderingen van het vorige DB102 wordt besloten: 

- De planning aan te passen door Tiel en WMW naar achteren te schuiven 

- Maatwerk op inspraak met bezwaarprocedure van zes weken vast te stellen. Intussen worden de containers geplaatst 

 

Het projectresultaat en de procesgang veranderen met deze besluiten aanzienlijk. Immers, deze beslissingen hebben 

invloed gehad op de planning en de juridische procedure die hiermee volledig anders werd. In een zuivere projectmatige 

manier van werken dient er in zo’n geval een nieuwe projectopdracht opgesteld te worden. In elk geval dienen de 

consequenties van de scopewijziging formeel vastgelegd te worden en bespreekbaar te worden gemaakt maken bij de 

relevante actoren in het project. In dit project is er echter geen gelegenheid geboden om effecten van besluiten op het 

projectresultaat van invloed te laten zijn.  

 

In interviews wordt geconstateerd dat er ten aanzien van deze wijzigingen bestuurlijk geen formele projectoverdracht 

heeft plaatsgevonden; ook zijn er geen documenten in deze trant aangetroffen. Dat is een gemiste kans. Immers, omdat 

besturen van samenwerkingsverbanden periodiek veranderen van samenstelling na verkiezingen, verdwijnt bij een 

bestuurswissel een groot deel van het collectieve geheugen met betrekking tot de context van het project. Ook is er bij 

wethouders vaak enige gewenningstijd nodig om zich de rol van bestuurslid van een uitvoeringsorganisatie eigen te 

maken103. Het is in zo’n situatie de vraag hoe verstandig het is om ingrijpende beslissingen te nemen vlak voor een 

bestuurswissel die gedragen dienen te worden door een nieuw bestuur. Het thema aangaande timing van besluitvorming 

is momenteel al onderwerp van discussie op het niveau van het DB104.  

 

 

101 Zie de feitelijke tijdlijn in hoofdstuk 3. 

102 Notulen vergadering dagelijks bestuur, 18 mei 2018. 

103 O.a. Interviewverslag vertegenwoordiging voormalig DB, 12 december 2019 en Interviewverslag huidig AB, 17 oktober 2019. 

104 Interviewverslag huidig DB, 12 december 2019. 
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‘Natuurlijke momenten’ om stil te staan, te reflecteren en bij te sturen middels bestuurlijke besluitvorming zijn 

beperkt benut gebleven   

De huidige zittende bestuursleden delen collectief de ervaring in een traject te zijn gestapt dat zich voor hun aanstelling 

reeds in een dynamische context bevond. Wel heeft het DB bij aanvang de projectvoortgang opnieuw tegen het licht 

gehouden en voor de keuze gestaan om eerdere besluiten terug te draaien. Vanwege de financiële consequenties die 

toen aan uitstel verbonden waren, althans zoals die destijds werden geschetst, is er toen niet besloten om van de 

projectplanning af te wijken en is niet besloten tot herijking van de opdracht105. Vanuit de Avri-organisatie wordt 

aangegeven dat het management op dat moment geen behoefte had aan een herijkt of aangepast projectplan. 

 

Het DB spreekt later nogmaals haar twijfels uit over eerder gemaakte keuzes en laat door de Avri-organisatie scenario’s 

ontwikkelen die de consequenties van een aanpassing van de bezwaarprocedure in kaart te brengen106. Na overleg met 

het AB wordt besloten het gekozen proces voor het bepalen van locaties in stand te laten. Dit is feitelijk een bevestiging 

van het besluit van het vorige DB in mei 2018. Vanuit het technisch wederhoor wordt aangegeven dat door deze 

bestuurlijke onzekerheid de uitvoering/het projectteam ook een half jaar niet wist waar zij aan toe was (in de laatste drie 

maanden voor invoering). Wel heeft het bestuur het projectteam extra belast door het uitvragen107 van meer varianten, 

doorrekeningen etc. terwijl daadkracht geboden was. 

 

Reflecterend op hun eigen handelen, delen zowel de huidige AB- als DB-leden het metaforische gevoel op een rijdende 

trein te zijn gestapt, zonder deze te hebben doen stoppen108. De ‘natuurlijke momenten’ om stil te staan bij het project, 

zoals bij de start als nieuw bestuur en de besluitvorming over de bezwarenprocedure, zijn in die zin onvoldoende benut 

om te reflecteren en sturing te geven. Dit kan ook gerelateerd worden aan het ontbreken van een gefaseerde aanpak 

(§5.1.2). Immers, bij de overgang van de ene projectfase naar de volgende worden ideaaltypisch beslismomenten 

ingebouwd waarin de opdrachtgever de voortgang van het project en de beheersing hiervan afweegt. Dergelijke 

systematische beslismomenten zijn in het project omgekeerd inzamelen onvoldoende geborgd.  

5.3 Borging besluitvorming in project  

Voor enkele thema’s wordt expliciete aandacht gevraagd aan de voorkant; deze blijken in de 

uitvoering van het project onvoldoende geborgd te zijn  

Op meerdere momenten in het beleidsontwikkelingstraject wordt aandacht gevraagd voor thema’s die als 

aandachtspunt in de uitvoering van het project moeten worden meegenomen. Dit gaat zowel om 

inhoudelijke onderwerpen (ter illustratie 1. het Afvalstoffenheffingstarief, 2. Incontinentiemateriaal) als 

procesrandvoorwaarden (3. Communicatie).  

 

1. Afvalstoffenheffingstarief  

Al op 8 september 2016 wordt er bij een presentatie over de RVAG specifieke aandacht gevraagd door het 

AB over wat een nog te ontwikkelen beleidsplan zal gaan betekenen voor de afvalstoffenheffing. Hier wordt 

bij het vaststellen van het beleids- en projectplan op 16 november 2017 niet expliciet naar verwezen. Later, 

tijdens de uitvoering van het project en de ontstane media-aandacht voor de veranderende tariefstelling in 

de begroting 2019, laait de discussie over de tariefstelling expliciet op en vormt het de boventoon in de 

bestuurlijke discussie tijdens het project.  

 

105 Interviewverslag huidig DB, 12 december 2019. 

106 Notulen vergadering dagelijks bestuur 20 augustus 2018. 

107 O.a. de gevraagde varianten van augustus 2018 (notulen vergadering dagelijks bestuur 20 augustus 2018). 

108 Interviewverslag vertegenwoordiging huidig AB, 17 oktober 2019. 
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2. Incontinentiemateriaal 

Bij het vaststellen van de variant omgekeerd inzamelen in maart 2017 wordt qua flankerend beleid besloten ‘(…) luiers 

en incontinentiemateriaal (mee te nemen) zodra zich mogelijkheden voordoen.’ Tijdens de roadshow begin 2017 stippen 

raden incontinentiemateriaal als aandachtspunt aan. Bij de vaststelling van het projectplan in november 2017 wordt als 

aandachtspunt nogmaals benadrukt ‘(…) ontwikkelingen luierinzameling en incontinentiemateriaal te blijven volgen.’ Op 

deze manier is incontinentiemateriaal geen vast onderdeel van het afgesproken projectresultaat.  

 

Het thema komt vervolgens een jaar lang niet als discussiepunt op de AB bestuurstafel. Veel later pas, tijdens het 

zwaartepunt van de uitvoering van het project in oktober 2018109, wordt op het niveau van het AB de discussie over 

incontinentiemateriaal opnieuw gevoerd. Er wordt dan vanuit de directie aangegeven dat Avri druk is met het plaatsen 

van de containers en geen capaciteit heeft het punt incontinentiemateriaal dan op te pakken. Hiermee is het besluit om 

incontinentiemateriaal mee te nemen wanneer mogelijkheden zich voordoen onvoldoende geborgd, ook kijkend naar 

de timing van de fase waarin het project zich op dat moment bevond.  

5.4 Communicatie  

Op de communicatie ten aanzien van de beleidsontwikkeling zijn we reeds ingegaan in §4.2. Hier gaan we in op de 

communicatie bij de uitvoering van het project. 

 

‘Communicatie’ is meermaals aangestipt als essentieel aandachtspunt  

Al toen het AB op 8 september 2017 een presentatie kreeg over de RVAG, sprak het AB nadrukkelijk het aandachtspunt 

uit hoe gebruik te maken van communicatie over de besluiten en bij de uitvoering van het project. Volgens hen zou 

alleen het verspreiden van een folder richting inwoners onvoldoende zijn. Tijdens de roadshow begin 2017 wordt door 

raadsleden vervolgens het punt ‘communicatie’ als meest precaire thema aangedragen. Ten slotte wordt bij de 

vaststelling van het projectplan ‘goede communicatie’ door het AB nogmaals als eerste aandachtspunt benoemd. 

 

Er zou op 31 december 2017 een (strategisch) communicatieplan liggen maar dat is niet gebeurd   

Bij het vaststellen van het projectplan zelf was er nog geen communicatieplan opgesteld. In het projectplan staat dat een 

communicatieplan nog ontwikkeld moet worden en dat dit klaar dient te zijn op uiterlijk 31 december 2017, en hierop 

getoetst wordt door de stuurgroep110. Dit plan lag er niet op de beoogde datum. Het ontbrak de Avri-organisatie aan 

capaciteit op het gebied van communicatie en er werd een extern communicatiebureau ingehuurd ter ondersteuning. 

De samenwerking hiermee bleek vanuit de interviews volgens meerdere betrokkenen niet optimaal te verlopen. In juli 

2018 is een strategisch communicatieadviseur aan het project en de projectorganisatie toegevoegd111 die de strategische 

communicatievoering voor haar rekening ging nemen. Vervolgens worden er ook andere communicatiemiddelen ingezet 

(zie de tekst onder volgend kopje). Reflecterend op deze ontwikkelingen is het aandachtspunt communicatie pas laat in 

het project verankerd geraakt.  

 

De impact van het ontbreken van een passende communicatiestrategie is onderschat  

Zoals eerder aangegeven, heeft Avri, voorafgaand aan dit project, geen vergelijkbare ervaringen gehad met het 

doorvoeren van majeure beleidswijzigingen. Werkzaamheden zijn traditioneel meer beheersmatig van aard in plaats van 

ontwikkelend. De communicatie richting inwoners bestond voorheen dan ook vaak uit beknopte, informatieve berichten 

die middels persberichten de inwoners bereikten. De AB- en DB-notulen analyserend, kan worden geconstateerd dat 

 

109 Notulen vergadering algemeen bestuur, 18 oktober 2018. 

110 ‘Bijlage 2 Projectplan Invoering Nieuw Afvalbeleid’. 

111 O.a. Interview verslag huidig DB en vertegenwoordiging uitvoerende medewerkers. 
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tijdens de uitvoering van dit traject ook regelmatig persberichten zijn ingezet als communicatiemiddel. Hieruit blijkt dat 

de oude wijze van communiceren is doorgezet, ook omdat er bij de opzet van het project geen strategisch 

communicatieplan lag. Later wordt er wel bewust ‘regie op de communicatie teruggepakt’ door o.a. een interim 

Strategisch Communicatie Adviseur aan te stellen. Vanaf dan is ook terug te zien dat er andere communicatiekanalen 

worden ingezet (bijvoorbeeld sociale media, Afval en Zo, een speciale website en fleet marketing).  

 

Door betrokkenen vanuit verschillende geledingen wordt aangegeven dat het belang van goede communicatie voor een 

dergelijk traject is onderschat bij aanvang van het project. Zo hebben raadsleden tot hun frustratie de ervaring dat zij het 

nieuws over de voortgang van het traject met name via kranten hebben moeten vernemen. Met betrekking tot 

communicatie naar de raad ligt er echter ook een grote verantwoordelijkheid voor de regiowethouders (zie volgend 

punt).   

 

Op het gebied van communicatie ligt er een cruciale verbindingsrol voor de wethouders; deze rol is niet altijd in 

‘gezamenlijkheid’ ingevuld 

Bestuurders spelen een belangrijke rol bij het betrekken van de gemeenteraad in regionale samenwerkingsverbanden. 

In een samenwerkingsverband vervult de bestuurder namelijk een dubbelrol. Aan de ene kant brengt hij lokale belangen 

in. De bestuurder weet wat er speelt in zijn gemeente en kan op die manier in het samenwerkingsverband aangeven wat 

het lokale belang is en op zoek gaan naar het gemeenschappelijke belang. Aan de andere kant is de portefeuillehouder 

verantwoordelijk voor het informeren van de raad over de resultaten van een samenwerkingsverband. De bestuurder kan 

resultaten die geboekt zijn in de bredere regio, vertalen en concreet maken voor zijn eigen gemeenteraad.  

Op deze manier heeft de bestuurder een verbindende rol, om zodoende de betrokkenheid van de raad te maximaliseren. 

Dit is cruciaal voor de democratische legitimiteit en daarmee de effectiviteit van de samenwerking. 

 

Kortom, de bestuursleden vormen als wethouders de verbindende schakel naar de eigen gemeente en de raad. Die 

verbinding goed invullen en daarover afspraken maken in AB-verband is van belang bij een project als omgekeerd 

inzamelen. Uit de documenten en de interviews blijkt niet dat dit altijd expliciet en gestructureerd plaatsvond.  

 

6. Conclusies en aanbevelingen 

In het onderzoek staan twee onderzoeksvragen centraal:   

1. Hoe moeten het bestuur van Avri en de Avri-organisatie de volgende keer een dergelijke beleidswijziging 

voorbereiden en uitvoeren? 

2. Welke verbeteringen kunnen op basis hiervan worden doorgevoerd in de Avri-organisatie?  

 

In het onderzoek hebben wij gekeken naar de beleidsontwikkeling en de projectopzet en -uitvoering. Voor zowel 

beleidsontwikkeling als projectopzet en -uitvoering, geven wij de conclusies en de daaruit voortvloeiende aanbevelingen. 

Dit hoofdstuk hebben wij zoveel als mogelijk zelfstandig leesbaar gemaakt. Hierdoor is er op onderdelen overlap met 

voorgaande hoofdstukken. 

 

Beleidsvorming 

I. De beleidsontwikkeling is gestart met een gezamenlijke, bestuurlijke scheidingsambitie. Deze gezamenlijkheid is 

gedurende het verdere beleidsvormingsproces afgenomen. Het invoeren van omgekeerd inzamelen is uiteindelijk bij 

meerderheid van stemmen aangenomen. De weerstand die gedurende het beleidsvormingsproces groeide, heeft zich 

later, bij de uitvoering van het project ook politiek en maatschappelijk vertaald.  

Formeel is de gevolgde besluitvorming geheel correct. In een Gemeenschappelijke Regeling kan bij meerderheid van 

stemmen tot besluiten worden gekomen. In dit geval ging het echter om een dusdanig ingrijpend besluit dat een zo 
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breed mogelijk draagvlak beter is. Het gaat om wezenlijke veranderingen die alle inwoners direct raken en de betrokken 

financiële en andere risico’s zijn groot.  

Tegelijkertijd wil je voorkomen dat een enkele speler een heel besluitvormingsproces kan ‘kapen’. Het zoeken van de 

juiste balans is van belang. In dit geval had meer tijd nemen voor het maken van een gezamenlijke keuze, mogelijk latere 

discussies en problemen kunnen voorkomen. Hierbij speelt dat de raden gedurende het proces weliswaar zijn betrokken, 

maar niet altijd goed doorzagen (doorleefd) wat te nemen besluiten voor impact konden hebben in hun eigen gemeente 

voor de inwoners. 

 

Aanbeveling 

Wij bevelen aan om aan het begin van een nieuw beleidsvormingstraject als AB expliciet te bespreken hoe zwaarwegend 

en ingrijpend de te maken keuze is en wat dit betekent voor het besluitvormingsproces. Neem zo nodig meer tijd om 

tot gezamenlijke besluiten te komen met een zo groot mogelijk draagvlak. Benut de tijd om tot doorleefd commitment 

te komen bij de raden. 

 

II. De concrete voorbereidingen, zoals de aanbestedingen, op het project waren al gestart voordat besluitvorming in het 

AB plaatsvond. Dergelijke voorbereidingen mogen niet onherroepelijk van aard zijn als bestuurlijke besluitvorming nog 

moet plaatsvinden. De aanwezigheid van contractuele verplichtingen met leveranciers zorgt later, tijdens de uitvoering 

van het project, nogmaals voor druk op de bestuurlijke besluitvorming. Hierdoor voelen bestuurders zich ‘klem gezet’ en 

ontstaat het beeld dat het station al zover is gepasseerd dat bijsturing niet meer mogelijk is. 

Hieruit blijk dat de aansluiting van het operationele traject in de uitvoeringsorganisatie op het bestuurlijke 

besluitvormingstraject onvoldoende was geborgd. Juist het realiseren van deze congruentie is een verantwoordelijkheid 

van de ambtelijk opdrachtgever (directie) en de bestuurlijk opdrachtgever. In het geval van omgekeerd inzamelen was 

er niet expliciet een bestuurlijk opdrachtgever in of vanuit het DB benoemd. 

 

Aanbeveling 

Wij bevelen aan om geen onherroepelijke voorbereidingen te treffen voordat bestuurlijke besluitvorming heeft 

plaatsgevonden. 

Dit bewaken is een verantwoordelijkheid van de ambtelijk en de bestuurlijk opdrachtgever. Deze moeten dan wel expliciet 

worden benoemd voor elk groot project. 

 

III. De communicatie tijdens de beleidsontwikkeling wordt verschillend ervaren door bijvoorbeeld raadsleden, wethouder, 

ambtenaren van de gemeenten en Avri-medewerkers. Dit gaat over de meer interne, politiek-bestuurlijke communicatie. 

Aan de communicatie met en participatie van inwoners bij de beleidsontwikkeling is beperkt tot geen aandacht besteed. 

Er is niet expliciet afgewogen of er wel of niet breed gecommuniceerd moest worden en of er een participatietraject 

opgezet moest worden. Te weinig is direct aan het begin van het besluitvormings- en uitvoeringsproces strategisch 

nagedacht over communicatie en participatie.  

 

Aanbeveling 

Wij bevelen aan om al aan het begin van een nieuw beleidsvormingstraject expliciet bestuurlijk te spreken en te besluiten 

over de strategische communicatie en participatie.  

Doe dit niet alleen in Avri-verband, maar nadrukkelijk ook met de deelnemende gemeenten en raden.  

Organiseer vroegtijdig als Avri-organisatie voldoende ervaring met en capaciteit voor communicatie om 

besluitvormings- en uitvoeringsprocessen van grote importantie strategisch goed te doordenken en voor te bereiden. 

 

Aanbeveling 

De bovenstaande conclusies ten aanzien van de beleidsontwikkeling overziend, komt bij ons een overstijgende 

aanbeveling naar voren. Neem tijd voor kwaliteit als het gaat om beleidsvorming. Het gaat dan niet alleen om inhoudelijk 

goed onderbouwde voorstellen maar vooral ook om het komen tot gedragen voorstellen: gedragen door bestuurders 

maar ook door hun afzonderlijke raden en door inwoners.  
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Projectopzet en -uitvoering 

IV. Pas laat, in november 2017, zijn het projectplan en de projectopdracht bestuurlijk vastgesteld. Hierdoor zijn de 

voorbereidingen op de beleidsvorming en de projectuitvoering niet projectmatig aangepakt op basis van een vastgesteld 

projectplan. Hierdoor zijn kansen gemist om organisatiebreed en in samenwerking met gemeenten te komen tot een 

integrale aanpak. Met een dergelijke projectmatige voorbereiding is de kans groter dat risico’s en belangrijke keuzes, 

zoals de manier waarop met de locatiekeuze voor ondergrondse containers moet worden omgegaan, eerder inzichtelijk 

zijn. Dat biedt de mogelijkheid om daar rekening mee te houden bij de bestuurlijke keuzes.  

 

Aanbeveling 

Wij bevelen aan niet alleen de projectuitvoering maar ook de voorbereiding daarop projectmatig aan te pakken op basis 

van een projectopdracht en -plan.  

Door hier de beleidsontwikkeling onderdeel van te laten zijn, is de congruentie tussen project en besluitvorming beter 

geborgd. 

 

V. Het projectteam heeft in korte tijd veel werk verzet om de uitvoering zo goed als mogelijk te laten verlopen. Ze heeft 

concrete resultaten weten te bereiken in een spannende context van maatschappelijke en politieke druk. Avri, zo geeft 

de organisatie aan, heeft in een periode van negen maanden 518 ondergrondse containers geplaatst, waar er 332 

gepland waren. Ter vergelijking: in Amsterdam zijn in een periode van twaalf maanden 168 ondergrondse containers 

geplaatst (411 beoogd). 

Bij de opzet en de uitvoering van het project kon geen gebruik worden gemaakt van een binnen Avri ontwikkelde manier 

van projectmatig werken. De organisatie heeft hiermee beperkt ervaring en er is geen aanpak waar medewerkers op 

kunnen terugvallen. In de opzet en de uitvoering van het project uit zich dat in een beperkte aandacht voor de fasering 

van het project en het beperkt, maar wel groeiend, invullen van de beheersaspecten. Ook heeft de organisatie beperkt 

ervaring met strategische communicatie waardoor deze beperkt tot uitvoering is gekomen. Zeker wanneer de organisatie 

in de toekomst meer grote projecten gaat uitvoeren, is het van belang structuur aan te brengen in het projectmatig 

werken. 

 

Aanbeveling 

Wij bevelen aan meer structuur te geven aan het projectmatig werken in de organisatie. 

Werk (beknopt) uit hoe je projectmatig wilt werken en wat dit betekent voor de organisatie, ook wat betreft strategische 

communicatie.  

Verwerk in deze aanpak de GROTICK-beheersaspecten zodat deze vanaf het begin volwaardig hun plek krijgen in de 

projectopzet en -uitvoering. 

 

VI. Delen van de projectorganisatie zijn nooit ingevuld. De 

voorgenomen stuurgroep is niet opgezet en het bestuurlijk 

opdrachtgeverschap is niet expliciet belegd. De afstemming 

met de gemeentelijke organisaties via het vakberaad was 

onvoldoende geborgd. Veel knelpunten in het onderzochte 

project zijn te herleiden naar het niet tijdig en volledig 

opgezet en ingevuld zijn van de driehoek bestuurlijk 

opdrachtgever, ambtelijk opdrachtgever en ambtelijk 

opdrachtnemer. In deze driehoek moeten bestuurlijke 

besluitvorming en projectuitvoering op elkaar worden 

afgestemd.  
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Aanbeveling 

Wij bevelen aan geen enkel project te laten starten zonder een bestuurlijke opdrachtgever. Elke post binnen de driehoek 

moet volledig en volwaardig zijn ingevuld voordat een project start. 

Het DB is verantwoordelijk voor het expliciet beleggen van het bestuurlijk opdrachtgeverschap; deze is verantwoordelijk 

voor het expliciet beleggen van het ambtelijk opdrachtgeverschap. 

De ambtelijk opdrachtgever (directielid) is ervoor verantwoordelijk dat de projectorganisatie in zijn geheel wordt opgezet 

en ingevuld, inclusief de aanhaking van de gemeentelijke organisaties. 

Bij de start van een project maken bestuurlijk opdrachtgever, ambtelijk opdrachtgever en ambtelijk opdrachtnemer 

expliciete afspraken over de rollen en de rolinvulling, de samenwerking en de manier waarop de informatievoorziening 

wordt ingevuld. 

 

VII. Timing en tijd speelden een belangrijke rol bij de uitvoering van en bestuurlijke sturing op het project. Zo zijn er door 

het DB, net voor de bestuurswissel, ingrijpende besluiten genomen die het traject aanzienlijk hebben beïnvloed. Het gaat 

dan met name over het besluit over het te volgen proces bij de locatiekeuze van de ondergrondse containers; het kiezen 

voor de bezwarenprocedure. Juist deze procedure heeft later voor vertraging en kosten gezorgd. Bij een dergelijke 

ingrijpende keuze had een nieuw DB in positie gebracht moeten worden om daar zijn zegje over te doen. Dit had geen 

erfenis maar een overdracht moeten zijn. 

Tegelijkertijd zijn ‘natuurlijke momenten’ om stil te staan bij het project, zoals bij de start als nieuw bestuur, onvoldoende 

benut om te reflecteren op en sturing te geven aan het project. Het gevoel overheerste dat de trein het station al te ver 

was gepasseerd en bestuurders leefden in de veronderstelling dat bijsturing te grote negatieve financiële effecten zou 

hebben. Hier is bestuurlijk echter niet nadrukkelijk op doorgevraagd. 

 

Aanbeveling 

Wij bevelen aan dat het DB een overdrachtsdossier opstelt en geen ingrijpende besluiten neemt vlak voor de 

bestuurswissel. 

Hiervan kan alleen worden afgeweken indien het gehele AB daarmee instemt. 

Bestuurlijke afwegingsmomenten moeten onderbouwd worden voorbereid, inclusief een onderbouwde calculatie van 

financiële effecten. Ook voor deze momenten geldt dat tijd kan bijdragen aan de kwaliteit van de uitvoering van het 

project. 

Investeer als Avri-organisatie bij een impactvol project in de politiek-bestuurlijke sensitiviteit van de projectorganisatie. 

Eerstverantwoordelijke om dit te borgen bij projecten is de ambtelijk opdrachtgever.  

 

Ter afsluiting willen wij benadrukken dat Avri van de gemeenten is. Elke deelnemende gemeente heeft met de oprichting 

ingestemd en is eigenaar en opdrachtgever van Avri. Wethouders zijn de verbindende schakel tussen Avri en de eigen 

gemeente(raad). 

 

Bij de verbindende schakel hoort dat aan de ene kant bestuurlijk, in Avri-verband, de lokale belangen moeten worden 

ingebracht, maar dat aan de andere kant ook in de gesprekken met raden het belang van Avri door de verantwoordelijk 

wethouders wordt verwoord. De colleges zijn voor dergelijke samenwerkingsverbanden tegelijker opdrachtgever én 

eigenaar. Dat betekent dat door de colleges ook gestaan moet worden voor het belang van die 

samenwerkingsverbanden.  
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Gelet op het procesverloop kan de vraag worden gesteld of beide rollen altijd evenredig aan bod zijn gekomen in alle 

gemeenten. In AB-verband is het goed om expliciet met elkaar het gesprek te voeren over de invulling van beide rollen. 

Hier hoort dan ook bij dat in Avri-verband zoveel als mogelijk wordt gestreefd naar breed bestuurlijk draagvlak voor 

belangrijke besluiten; niet alleen op basis van meerderheidsbesluiten. Gezamenlijkheid in besluitvorming en het 

uitdragen van die besluiten.   
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Bijlage 1. Projectopzet 112 

Duidelijke resultaten voor ogen  

Tijdens dit project worden door de werkgroepen verschillende producten opgeleverd: 

- SP 1 Raming projectkosten, inclusief AB voorstel 

- SP 2 Tarieven en heffingsmodel, inclusief AB voorstel 

- SP 3 Uitgangspunten heffing 

- SP 4 Aanpassing verordening en basispakket, inclusief AB voorstel 

- SP 5 Handhavingsplan 

- SP 6 Communicatieplan 

- SP 7 Bechipte minicontainers 

- SP 8 Distributie minicontainers 

- SP 9 Ondergrondse restafvalcontainers met toegangscontrole 

- SP 10 Ondergrondse perscontainers voor verpakkingen 

- SP 11 Cocons voor voedselafval met toegangscontrole 

- SP 12 Onderzoek emmers voor de inzameling van voedselafval in stadscentra 

- SP 13 Onderzoek functionaliteit milieustraten 

- SP 14 Onderzoek BEST-tas 

- SP 15 Onderzoek OC restafvalcontainers met dubbele inwerpopening 

- SP 16 Camera's bij kritische brenglocaties 

Beheersaspecten  

Geld 

Om het nieuwe systeem standaard in het hele verzorgingsgebied te implementeren, is een investering nodig van  

€ 8.567.800. Deze investering is opgebouwd uit de volgende onderdelen. 

 

Nieuwe ondergrondse restafvalcontainers € 2.324.000 

Herplaatsen ondergrondse restafvalcontainers € 716.800 

Nieuwe ondergrondse perscontainers voor p(m)d € 518.000 

Wisselen van restafvalcontainer voor 240 liter p(m)d container € 2.557.500 

Uitzetten 240 liter p(m)d containers in het buitengebied € 258.000 

Extra inzameling tijdens het wisselen van restafvalcontainers € 63.100 

Leveren en verzenden van de afvalpassen  € 400.000 

Aanpassen registratie dubbele tarieven (BSR) € 10.000 

Ingenomen 240 liter restafvalcontainers geschikt voor p(m)d containers € -108.100 

Investering kraanwagens € 800.000 

 

112 De GROTICK-aspecten zijn gekopieerd uit het document ‘Bijlage 2 Projectplan Invoering Nieuw Afvalbeleid’. 
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Projectkosten € 200.000 

Advieskosten € 100.000 

Extra werkzaamheden KCC € 59.000 

Onderzoek gft-inzameling in de stadscentra € 10.000 

Communicatie algemeen € 326.000 

Communicatie brieven tijdens wisselingen € 333.500 

Investeringskrediet € 8.567.800 

Risico’s 

- Te weinig inkomsten – op basis van een benchmark met vergelijkbare gemeenten wordt ingeschat dat het nieuwe 

beleid in gemiddeld 60 kilo fijn restafval per persoon resulteert. Variabele inkomsten zijn hierop begroot. Mocht er 

minder restafval worden aangeboden, dan resulteert dit in een dekkingstekort in de afvalstoffenheffing  

- Vervuiling van de grondstofstromen – aangezien restafval niet meer aan huis wordt ingezameld en het aanbieden 

duurder wordt, bestaat het risico dat er vervuiling optreedt van grondstofstromen. Beheersing: extra inzet 

communicatie en extra handhaving. 

- Bijplaatsingen – is eerder geconstateerd in met name stedelijke gemeenten. Beheersing: extra handhaving. 

- Overschrijden van de deadline van 1 januari 2019 – effect op de afvalscheidingsresultaten en de kosten.  

- Negatieve berichten in de media – nieuwe inzamelingsbeleid komt bij bestuurders en inwoners onder vergrootglas 

te liggen. Beheersing: communicatieplan. 

- Capaciteit medewerkers en gemeentelijke ambtelijke inbreng – er zijn meerdere projecten binnen Avri waar veelal 

dezelfde medewerkers aanwerken. Dit project is gemarkeerd als prioriteit nummer 1.  

Organisatie 

- Opdrachtgever – projecteindverantwoordelijke en eigenaar van de businesscase beoordeelt het project in relatie met 

de bedrijfsdoelstelling; de rechtvaardiging van de kosten afgezet tegen de baten.  

- Stuurgroep – vertegenwoordigt de groep die gebruik zal gaan maken van de op te leveren producten van het project 

en verzekert een goede aansluiting op de gebruikerseisen De stuurgroep is eindverantwoordelijk voor het project. 

De leden beslissen over de voortgang en stellen menskracht ter beschikking. De stuurgroep vertegenwoordigt drie 

belangen: organisatie, gebruiker en leverancier. Immers, een product wordt gebouwd ten behoeve van de organisatie, 

voor de gebruikers, door de mensen en met de middelen die de leverancier levert. 

- Projectleider – verantwoordelijk voor oplevering afgesproken producten, kwaliteit, tijd en bedrag. Stuurt dagelijkse 

gang van zaken binnen project. 

- Projectsecretaris – verzorgt benodigde administratieve ondersteuning. 

- Projectgroep – projectuitvoering, rapporteert aan projectmanager uit te voeren werk wordt uitgevoerd door 

verschillende werkgroepen. Werkgroepvoorzitters worden aangewezen als aanspreekpunt voor de projectmanager.  
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Id

Implementatie nieuw afvalbeleid 

Van afval naar grondstof Begindatum Einddatum Duur

K4 17

apr

1 0wFinancien/Heffing

2 4,6w10-5-201710-4-2017Raming projectkosten

3 25,8w28-2-20181-9-2017Tarieven 2019

4 0w12-4-201712-4-2017Beleid en verordeningen

7 39,2w1-6-20181-9-2017Handhavingsplan

8 0w12-4-201712-4-2017Communicatie

9 12w30-6-201710-4-2017
Opstellen communicatieplan 

intern

12 0w12-4-201712-4-2017Dataregistratie

13 69,4w31-12-20181-9-2017
Actualiseren en inrichten 

dataproces

14 0w12-4-201712-4-2017Inzamelmiddelen

15 34w26-4-20181-9-2017
Europese aanbesteding 

ondergrondse containers

16 34w26-4-20181-9-2017
Europese aanbesteding 

ondergrondse perscontainers

17 34w26-4-20181-9-2017
Europese aanbesteding 

minicontainers

19 33,2w20-4-20181-9-2017
Lokatieplan (dichtheid, vlekken, 

afstand, inloopavonden)

20 14,2w30-3-201822-12-2017
Productie en levering 

ondergrondse containers

21 22w30-11-20182-7-2018
Plaatsing ondergrondse 

containers

24 4,2w31-12-20183-12-2018Testfase

6 69,4w31-12-20181-9-2017Aanpassen Basispakket 2019

5 52,2w31-8-20181-9-2017
Aanpassen verordeningen 

2019, incl. tarieventabel

18 6,2w13-10-20171-9-2017
Lokatiecriteria ondergrondse 

containers

10 12w30-6-201710-4-2017
Opstellen communicatieplan 

extern

6,2w13-10-20171-9-2017Lokatiecriteria cocons

25 0w12-4-201712-4-2017Flankerende maatregelen

22 14,2w30-3-201822-12-2017
Productie en levering 

minicontainers

23 22w30-11-20182-7-2018Distributie minicontainers

26 33,2w20-4-20181-9-2017
Europese aanbesteding cocons 

gft hoogbouw

28

27

33,2w20-4-20181-9-2017Lokatieplan cocons

nov

29

30

33

34

36

K1 19K4 18

sep okt novapr

K2 17 K3 18

aug jan decfeb

14,2w30-3-201822-12-2017Productie en levering cocons

22w30-11-20182-7-2018Plaatsing cocons

32

31 8,8w1-11-20171-9-2017
Onderzoek voedselafval 

centrum

13,2w1-12-20171-9-2017Onderzoek BEST tas

13,2w1-12-20171-9-2017Verkleinen inwerpopening

25,8w28-2-20181-9-2017Onderzoek milieustraten

43,6w1-8-20182-10-2017Proef 100-100-100

11 87w28-2-201930-6-2017
Uitvoering 

communicatieplannen

K2 18K1 18

oktmei juljuljun sep feb

K3 17

mei jun aug janmrtdec

35 78w28-2-20191-9-2017Handhaving

Tijd 
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Informatie 

Geen informatie in projectplan.  

Communicatie 

 

SP 6 Communicatieplan 

Doel Opstellen communicatieplan rond de invoering van het nieuwe afvalbeleid 

Samenstelling Document  

Bronnen Projectgroep, werkgroep Communicatie, collega-bedrijven, toegepaste communicatie-

strategieën bij gedragsveranderingstrajecten 

Uiterlijk en formaat Document 

Toegewezen aan Voorzitter werkgroep Communicatie  

Overdracht aan Projectleider 

Kwaliteitscriteria Einddatum: 31 december 2017 

Methode van kwaliteitsmeting Onderzoek  

Productieaanwijzingen Toetsing door stuurgroep 

Kwaliteit 

Per deelproduct worden zowel kwaliteitscriteria als de methode van kwaliteitsmeting kenbaar gemaakt, bijvoorbeeld SP 

1 ‘Raming projectkosten’. 

 

Kwaliteitscriteria: 

- Einddatum: 16 mei 2017 

- Eenduidigheid: de documenten dienen op maar een manier uitlegbaar te zijn 

- Financieel kloppend: de kosten passen in de meerjarenbegroting. AB voorstel 

 

Methode van kwaliteitsmeting: 

- Het product wordt beoordeeld door financieel adviseurs. 

 

 

  



 

 

  
 

  

TwynstraGudde adviseert overheid en bedrijfsleven op veel van de grote en 

urgente thema’s van deze tijd. Denk aan veiligheid, diversiteit, digitalisering, 

mobiliteit, duurzaamheid, energie, financiën en gezondheid. We bieden 

onze opdrachtgevers unieke, werkbare oplossingen en brengen complexe 

projecten en programma’s tot een goed einde. Iets creëren van blijvende 

waarde, daar gaan we voor. Daardoor hebben we een directe impact op 

(toekomstige) maatschappelijke en economische ontwikkelingen. En dus 

een grote impact op morgen. 

 
 



 

 
  

 

 

Concretisering aanbevelingen 'omgekeerd inzamelen' 
 

In opdracht van Avri

  U I T W E R K I N G  



 

 

1. Introductie   
De aanbevelingen die we in het rapport hebben geformuleerd hangen nauw met elkaar samen. De een uitvoeren 
zonder de ander op te pakken, bevelen wij daarom niet aan. Als wij echter één overstijgende aanbeveling moeten 
geven, is het dat er voortaan bij soortgelijke trajecten heel goed moet worden nagedacht en moet worden 
doorgepraat over de opzet van het project. Zowel bestuurlijk als ambtelijk. Wij zeggen hierover ook wel: ‘het venijn zit 
‘m in de start’. Het doorleven van die gedachte is in onze ogen prioriteit nummer één voor Avri. Ter concretisering 
bieden wij in paragraaf 2 een handreiking voor een startnotitie. Deze startnotitie is een uitkristallisatie van waar je aan 
de voorkant met elkaar over moet praten, waar besluiten over genomen moeten worden en wat er vervolgens moet 
worden uitgevoerd. Daarmee wordt aan de voorkant van het proces ook de bestuurlijke betrokkenheid bij het project 
geborgd. Daarom is het van belang dat de startnotitie wordt voorgelegd aan het AB. 
 
Met betrekking tot aanbeveling 6 (het geven van meer structuur aan projectmatig werken) Is het aan de Avri-
organisatie zelf om hierop een visie te ontwikkelen en deze te laten vaststellen door het AB. Het gaat hierbij om een 
visie die niet alleen op papier moet staan, maar die ook als de eigen aanpak van Avri wordt ervaren door de 
medewerkers. Met deze concretisering bieden wij hiervoor een aanzet. 
 
Aanbeveling 8 en 9 gaan in onze ogen verder dan alleen projectmatig werken. Deze gaan over bestuurlijke houding en 
gedrag waarop bestuursleden elkaar moeten aanspreken. En over het maken van bestuurlijke afspraken. Daarbij moet 
het AB het DB de opdracht geven om ter afronding van een bestuursperiode een overdrachtsdossier op te stellen. Met 
het overdrachtsdossier wordt een goede overgang naar een nieuwe bestuursperiode geborgd. In paragraaf 3 geven we 
ter concretisering aan welke componenten in het overdrachtsdossier moeten terugkomen. 
 
Aanbeveling 9 gaat breder over houding en gedrag. Bestuursleden moeten met elkaar doorpraten over wijze waarop 
zij voor de samenwerking staan, aan het begin van de bestuursperiode en specifieker aan het begin van een groot 
project. Het is aan bestuurders om elkaar hierop aan te spreken op tijdens de bestuursperiode en bij de uitvoering van 
een project. Als we spreken over ‘staan voor de samenwerking’ kan dat ook blijken uit kleine dingen. Bijvoorbeeld door 
presentaties vanuit Avri voor of binnen de eigen gemeente te openen en te sluiten. 
 
In onderstaand schema zijn de aanbevelingen uit het rapport opgenomen en wordt aangegeven op wie de aanbeveling 
met name is gericht. 

Aanbeveling uit rapport  Verwerking op hoofdlijnen  
1. Wij bevelen aan om aan het begin van een nieuw beleidsvormingstraject als AB expliciet te bespreken hoe 
zwaarwegend en ingrijpend de te maken keuze is en wat dit betekent voor het besluitvormingsproces. Neem zo 
nodig meer tijd om tot gezamenlijke besluiten te komen met een zo groot mogelijk draagvlak. Benut de tijd om 
tot doorleefd commitment te komen bij de raden. 

 Aanbeveling voor bestuur  
 Criteria voor ‘zwaarwegend en 

ingrijpend’ 
 Paragraaf 2 

2. Wij bevelen aan om geen onherroepelijke voorbereidingen te treffen voordat bestuurlijke besluitvorming heeft 
plaatsgevonden. Dit bewaken is een verantwoordelijkheid van de ambtelijk en de bestuurlijk opdrachtgever. Deze 
moeten dan wel expliciet worden benoemd voor elk groot project. 

 Aanbeveling voor bestuur en 
organisatie 

 Borging BOG, AOG en 
planning voorbereiding  

 Paragraaf 2 
3. Wij bevelen aan om al aan het begin van een nieuw beleidsvormingstraject expliciet bestuurlijk te spreken en te 
besluiten over de strategische communicatie en participatie.  Doe dit niet alleen in Avri-verband, maar nadrukkelijk 
ook met de deelnemende gemeenten en raden.  Organiseer vroegtijdig als Avri-organisatie voldoende ervaring 
met en capaciteit voor communicatie om besluitvormings- en uitvoeringsprocessen van grote importantie 
strategisch goed te doordenken en voor te bereiden. 

 Aanbeveling voor bestuur en 
organisatie  

 Concretisering bij GROTICK  
 Paragraaf 2 

4. Neem tijd voor kwaliteit als het gaat om beleidsvorming. Het gaat dan niet alleen om inhoudelijk goed 
onderbouwde voorstellen maar vooral ook om het komen tot gedragen voorstellen: gedragen door bestuurders 
maar ook door hun afzonderlijke raden en door inwoners.  

 Aanbeveling voor bestuur  
 Hanteer ‘marges’ aan de 

voorkant in de planning 



 

 

 Paragraaf 2 

5. Wij bevelen aan niet alleen de projectuitvoering maar ook de voorbereiding daarop projectmatig aan te 
pakken op basis van een projectopdracht en -plan. Door hier de beleidsontwikkeling onderdeel van te laten zijn, 
is de congruentie tussen project en besluitvorming beter geborgd. 

 Aanbeveling voor bestuur en 
organisatie  

 Paragraaf 2 
6. Wij bevelen aan meer structuur te geven aan het projectmatig werken in de organisatie. Werk (beknopt) uit 
hoe je projectmatig wilt werken en wat dit betekent voor de organisatie, ook wat betreft strategische 
communicatie. Verwerk in deze aanpak de GROTICK-beheersaspecten zodat deze vanaf het begin volwaardig hun 
plek krijgen in de projectopzet en -uitvoering. 

 Aanbeveling voor organisatie  
 Geen uitwerking; vergt eigen 

inzet Avri-organisatie 

7. Wij bevelen aan geen enkel project te laten starten zonder een bestuurlijke opdrachtgever. Elke post binnen de 
driehoek moet volledig en volwaardig zijn ingevuld voordat een project start. Het DB is verantwoordelijk voor het 
expliciet beleggen van het bestuurlijk opdrachtgeverschap; deze is verantwoordelijk voor het expliciet beleggen 
van het ambtelijk opdrachtgeverschap. De ambtelijk opdrachtgever (directielid) is ervoor verantwoordelijk dat de 
projectorganisatie in zijn geheel wordt opgezet en ingevuld, inclusief de aanhaking van de gemeentelijke 
organisaties. Bij de start van een project maken bestuurlijk opdrachtgever, ambtelijk opdrachtgever en ambtelijk 
opdrachtnemer expliciete afspraken over de rollen en de rolinvulling, de samenwerking en de manier waarop de 
informatievoorziening wordt ingevuld. 

 Aanbeveling voor bestuur en 
organisatie 

 Paragraaf 2 

8. Wij bevelen aan dat het DB een overdrachtsdossier opstelt en geen ingrijpende besluiten neemt vlak voor de 
bestuurswissel. Hiervan kan alleen worden afgeweken indien het gehele AB daarmee instemt. Bestuurlijke 
afwegingsmomenten moeten onderbouwd worden voorbereid, inclusief een onderbouwde calculatie van financiële 
effecten. Ook voor deze momenten geldt dat tijd kan bijdragen aan de kwaliteit van de uitvoering van het project. 
Investeer als Avri-organisatie bij een impactvol project in de politiek-bestuurlijke sensitiviteit van de 
projectorganisatie. Eerstverantwoordelijke om dit te borgen bij projecten is de ambtelijk opdrachtgever.  

 Aanbeveling voor bestuur  
 Bredere afspraken op AB 

niveau 
 Paragraaf 3 

 

9. De colleges zijn voor samenwerkingsverbanden zoals Avri tegelijker opdrachtgever én eigenaar. Dat betekent 
dat door de colleges ook gestaan moet worden voor het belang van die samenwerkingsverbanden. 

 Aanbeveling voor bestuur 
 Bredere afspraken op AB 

niveau 
 Paragraaf 3 

 

2. Het venijn zit ‘m in de start 
Deze paragraaf begint met de fasering van projecten. Hierin wordt het belang van een goede start nogmaals 
benadrukt. Vervolgens geven een concrete handreiking van de onderwerpen die in een startnotitie naar voren moeten 
komen.  
 
Fasering  
Bij projecten werk je zo efficiënt mogelijk toe naar het realiseren van producten of resultaten. Dit doe je aan de hand van 
vier fasen: een initiatief-, definitie-, realisatie- en afrondingsfase. Zo’n fasering structureert de werkzaamheden en zorgt 
voor ingebouwde mijlpalen en beslismomenten. Ook vergemakkelijkt de fasering het monitoren van de voortgang. Elke 
fase heeft aan het einde een beslismoment waarop formeel wordt vastgesteld of er wordt overgegaan naar de volgende 
fase. Hoe dit besluit wordt genomen is vooraf vastgesteld en hangt mede af van de oplevering van (deel)resultaten. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Figuur: Fasering project  
 

1. Initiatieffase 2. Definitiefase 3. Realisatiefase 4. Afrondingsfase

1. Startnotitie 2. Projectplan 



 

 

Beknopt betekenen deze fases het volgende: 
 Initiatiefase: het verkrijgen van een gelijk beeld van het project(resultaat) bij alle betrokkenen. Je legt dit vast 

in de startnotitie, die bij elk nieuw te starten project bij het AB dient te worden ingebracht.   
 Definitiefase: het gedetailleerd uitwerken van het project uitmondend in het projectplan dat het AB vaststelt. 
 Realisatiefase: de uitvoering van het project en het realiseren van de projectresultaten. 
 Afrondingsfase: afronding van het project, borging van het resultaat, evaluatie en decharge van het 

projectteam. Het projectresultaat wordt overgedragen aan de opdrachtgever.  
 
Startnotitie  
Bij het werken met projecten of andere grote opgaven zit het venijn ‘m in de start. Het is daarom belangrijk om een 
startnotitie op te stellen die aan het begin van elk nieuw traject moet worden ingebracht in het AB. De startnotitie is 
een beslisdocument waarin het probleem, het doel en het projectresultaat op hoofdlijnen worden beschreven. De 
startnotitie geeft globaal richting aan het project, maar wordt ook gebruikt om het beeld over nut & noodzaak te 
toetsen bij belanghebbenden. De kern van een startnotitie bestaat uit:  

 Het probleem: een heldere analyse van het op te lossen probleem en wat dit betekent voor de communicatie 
naar en de betrokkenheid van de eigen organisatie, de ambtelijke organisaties (via vakberaad) en de 
afzonderlijke raden (F. Kaders opdrachtgever). 
Het is bij het probleem essentieel om als AB enkele afwegingsfactoren of criteria voor ogen te hebben die 
bepalen hoe ‘ingrijpend’ en ‘of ‘zwaarwegend’ een te maken keuze is. Vanuit onze ervaring met andere grote 
projecten in een politiek-bestuurlijke context bevelen wij aan om voor Avri de volgende criteria bij majeure 
projecten te hanteren:  
o het project heeft bestuurlijke prioriteit 
o het project is politiek gevoelig 
o het project heeft een grote impact op inwoners  
o het project heeft een groot afbreukrisico in financieel, maatschappelijk en/of bestuurlijk opzicht 
o het project kent een grote betrokkenheid en afhankelijkheid van externe partijen 
o het project is sectoroverstijgend en vergt nauwe samenwerking met deelnemende gemeenten  

 Aanleiding: schets van een gedeeld beeld over de uitgangssituatie, aanleiding en context. 
 Resultaten: een eerste beschrijving van de te realiseren doelen en effecten. In de definitiefase wordt het 

projectresultaat exact geformuleerd en beschreven in het projectplan. Belangrijk is dat, ondanks dat het 
projectresultaat op hoofdlijnen gepresenteerd moet worden, alternatieven/scenario’s al helder moeten zijn. 
Betrek mogelijke scenario’s in het te bereiken resultaat. Belangrijk hierbij is om niet te vroeg scenario’s af te 
stoten maar deze open te presenteren.  

 Afbakening: aangeven wat het project juist niet gaat opleveren.  
 Kaders opdrachtgever: eerste beschrijving van de eisen aan het project die de kaders vormen voor de ambtelijk 

opdrachtgever en de projectleider voor de uitvoering en beheersing van het project. De eisen hebben 
betrekking op de beheersaspecten GROTICK en worden in het latere projectplan verder uitgewerkt. Specifieke 
aandachtspunten voor bestuur en organisatie ten aanzien van communicatie naar aanleiding van het onderzoek: 

o Zorg dat je structureel capaciteit hebt in je organisatie op het vlak van strategische communicatie en 
geef die standaard een plek in de projectorganisatie. 

o De afstemming met gemeenten op het gebied van communicatie moet verlopen tussen degene die 
de strategische communicatierol vervult in het projectteam en het vakberaad. De leden van het 
vakberaad zijn verantwoordelijk voor de afstemming in de eigen gemeentelijke organisaties. In het 
vakberaad moeten dan ook operationele afspraken gemaakt worden over het project. 

o De beoogde communicatiewijze is afgestemd op de eerste weging van de probleemanalyse (A. het 
probleem of vraagstuk).  

o Bij interne communicatie richting de raad pakken wethouders daadwerkelijk hun positie. Praktisch 
betekent dit dat bij presentaties vanuit Avri richting de lokale raden, AB-leden expliciet presentaties 
openen/sluiten of een deel van de presentatie houden. 

Naast GROTICK, dat breed gebruikt wordt in de wereld van projectbeheersing zijn er voor Avri nog twee 
specifieke kaders die in de startnotitie bespreekbaar gemaakt moeten worden:  



 

 

o Het te doorlopen besluitvormingstraject. Expliciteer als AB of er bij dit traject gestreefd wordt naar zo 
breed mogelijke steun (unanimiteit) of dat er slechts een meerderheid van de stemmen noodzakelijk 
is. In het geval van dat laatste kan er ook gekeken worden of er ruimte is voor maatwerk; hiervan 
moeten ook de financiële consequenties in beeld worden gebracht.  

o Een planning van de noodzakelijke te treffen voorbereidingen. Wanneer er wordt afgeweken van deze 
planning moet dat worden teruggelegd aan het AB. Het is hierbij essentieel om marges in te bouwen 
in deze planning. Door met marges te werken geef je ruimte om tijd te nemen voor het 
besluitvormingstraject en het creëren van draagvlak.  

 Relatie met andere projecten 
 Beoogde bestuurlijke opdrachtgever, ambtelijke opdrachtgever, projectleider: in de initiatieffase zijn 

alleen de contouren zichtbaar van de projectorganisatie zichtbaar. Zo mogelijk ook wat betreft de samenstelling 
van het beoogd projectteam. In het projectplan wordt de projectorganisatie definitief gemaakt. Elke van de 
posities zijn belegd bij één afzonderlijk (natuurlijk) persoon. Dus een DB als bestuurlijk opdrachtgever en een 
MT als ambtelijk opdrachtgever. Belangrijk bij het bepalen van een beoogd projectleider en beoogd 
projectteam is dat rekening wordt gehouden met het belang van politiek-bestuurlijke sensitiviteit. Stel een 
profiel op van een beoogd projectleider; dit moet niet alleen een operationeel profiel zijn maar ook 
strategisch/tactisch. 

 Partners: eerste stakeholdersanalyse. Met wie wordt hoe samengewerkt binnen en bij het project en in welke 
mate ben je van hen afhankelijk? 

3. Overdrachtsdossier 

In navolging van gemeenteraadsverkiezingen verandert ook de bestuurssamenstelling van Avri. Het kenmerk van grote, 
complexe projecten is dat ze vaak over meerdere bestuursperiodes heen doorlopen. Met een overdrachtsdossier maakt 
het oude AB voor het nieuwe AB inzichtelijk wat de stand van zaken is van het project en geeft zij aandachtspunten 
mee voor het nieuwe bestuur.  
 
Het overdrachtsdossier wordt opgesteld door de projectleider met het projectteam waarna afstemming plaatsvindt 
met de ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever. De bestuurlijk opdrachtgever brengt het dossier in in het DB waarna het 
AB het vaststelt. Dit gebeurt voordat de verkiezingen plaatsvinden, bij voorkeur ongeveer 1 à 2 maanden van tevoren. 
Hiermee borg je dat het overdrachtsdossier niet ‘verloren raakt’ in campagnedrukte en dat de projectorganisatie 
bijtijds weet hoe in de periode van bestuurswisselingen wel of niet kan gebeuren. Als er meerdere grote projecten 
lopen, ligt het natuurlijk voor de hand om deze gebundeld aan het AB aan te bieden. 
 
Bij de vaststelling van het overdrachtsdossier stelt het AB vast welke besluiten nog in de resterende bestuursperiode 
worden genomen en welke besluiten op de agenda van het nieuwe bestuur terechtkomen. Dit kan gaat zowel over 
besluiten van het AB als van het DB. 
 
In het overdrachtsdossier komen beknopt in ieder geval de volgende componenten aan bod: 

 Achtergrondinformatie over het project: aanleiding en probleemanalyse. 
 Het te behalen projectresultaat (GROTICK). 
 De kaders voor het project. 
 De projectorganisatie (inclusief de bestuurlijke opdrachtgever, ambtelijke opdrachtgever en projectleider). 
 De wijze van samenwerking met de deelnemende gemeenten binnen het project en de aanhaking van de 

afzonderlijke gemeenteraden. Hoe zijn de raden geïnformeerd over het project en welke besluiten zijn 
daarover genomen? Hoe zijn de ambtelijke organisaties betrokken bij het project en hoe wordt 
samengewerkt. 

 De wijze van samenwerking met (andere) externe stakeholders binnen het project. 
 De invulling en opzet van de strategische communicatie. 



 

 

 Eventuele tussentijdse belangrijke bijstellingen van het project op bovenstaande aspecten. 
 De meest recente stand van zaken van het project. In ieder geval: 

o ten aanzien van de realisatie van de projectresultaten en tussentijdse mijlpalen gekoppeld aan de 
oorspronkelijke planning 

o een actueel financieel beeld gekoppeld aan de oorspronkelijke begroting 
o een recent overzicht van de risico’s en bijbehorende beheersmaatregelen met daarbij de 

belangrijkste ontwikkelingen ten aanzien van de risico’s 
o de uitvoering van de strategische communicatie (inclusief raden, ambtelijke organisaties en 

stakeholders). 
 Genomen besluiten door het AB en DB ten aanzien van het project. 
 Nog te nemen bestuurlijke besluiten door het nieuwe bestuur (AB en/of DB) die niet door het huidige bestuur 

worden genomen. 
 In te vullen bestuurlijke posities, in ieder geval het bestuurlijk opdrachtgeverschap. 
 Uit het bovenstaande voortvloeiende aandachtspunten voor het nieuwe bestuur. Dat kan bijvoorbeeld gaan 

over ontwikkelingen in het financieel beeld (positief of negatief), over knelpunten in de communicatie waarop 
een bestuurlijk antwoord moet komen, een mogelijke bijstelling van het te bereiken resultaat of planning 
doordat in de uitvoering tegen (technische) problemen aanloopt e.d. 

 
Ten behoeve van het overdrachtsdossier kan gebruik worden gemaakt van de startnotitie, het projectplan en de 
projectrapportages die periodiek worden opgesteld. Dit maakt dat het opstellen van het overdrachtsdossier een 
beperkte tijdsinzet vergt.   



 

 

  

TwynstraGudde adviseert overheid en bedrijfsleven op veel van de grote en 

urgente thema’s van deze tijd. Denk aan veiligheid, diversiteit, digitalisering, 

mobiliteit, duurzaamheid, energie, financiën en gezondheid. We bieden 

onze opdrachtgevers unieke, werkbare oplossingen en brengen complexe 

projecten en programma’s tot een goed einde. Iets creëren van blijvende 

waarde, daar gaan we voor. Daardoor hebben we een directe impact op 

(toekomstige) maatschappelijke en economische ontwikkelingen. En dus 

een grote impact op morgen. 
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Onderzoeksvragen 

2

1. Hoe moet het bestuur van Avri en de Avri organisatie de volgende keer een dergelijke beleidswijziging 

voorbereiden en uitvoeren?

A. Hoe is het nieuwe beleid tot stand gekomen en op basis van welke onderbouwing zijn besluiten voorbereid en 

genomen? Hoe is de besluitvorming over het nieuwe afvalbeleid in 2016 tot en met 2018 feitelijk verlopen en 

welke gebeurtenissen en omstandigheden hebben daarbij een rol gespeeld? Hoe zijn deze besluiten geborgd in 

het project? Welke tussentijdse besluiten zijn genomen die invloed hadden op de uitvoering van het project en 

hoe zijn die besluiten tot stand gekomen? Hoe zijn deze besluiten geborgd in het project?

B. Hoe heeft de sturing op en de uitvoering van het project plaatsgevonden: opdrachtgeverschap, 

resultaatbeschrijving, fasering, beheersing, financiën, risicomanagement? Op welke wijze en op welke 

momenten vond bijsturing door AB, DB of directie plaats?

C. Ten aanzien van fasering; op welke wijze is er in het project aandacht geweest voor overgang/overdracht van 

beleid naar uitvoering en uiteindelijk beheer?

D. Hoe heeft interne en externe communicatie plaatsgevonden? Hoe zijn de doelgroepen/stakeholders

betrokken en hoe is specifiek de communicatie met de gemeenten verlopen?

E.  Hoe was de rolverdeling tussen het bestuur en organisatie?

2. Welke verbeteringen kunnen op basis hiervan worden doorgevoerd in de Avri organisatie?

A. in hoeverre was er sprake van professioneel en toegesneden projectmanagement?

Beleid

• Besluitvorming

• Opzet

• Uitvoering

• Borging

Project

• (Bij-)sturing

• Beheersaspecten

Project 

• Fasering 

Beleidsopzet en project

• Communicatie

Beleidsopzet en project

• Rolverdeling

Aspecten

Leren en verbeteren

• Organisatie

• Projectmanagement
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Aanpak

Raadsgesprek Integraal Accommodatie Beleid Tynaarlo3

Startgesprek
Documenten

studie

Gespreks

ronde
Rapportage

Conclusies en 
aanbevelingen

Analyse

Beschrijving
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Procesverloop op hoofdlijnen - 1

4

5 november 2015 Regionaal Overleg over Afvalinzameling (landelijke doelstellingen (gemiddeld maximaal 100 kilo restafval per 

persoon per jaar in 2020 en 75% afvalscheiding)

18 juli 2016 RVAG DB vastgesteld

13 oktober 2016 RVAG AB vastgesteld (West Maas en Waal tegen, Buren en Maasdriel delen kanttekeningen)

75 kilo restafval in 2020 en 30 kilo in 2025

Presentatie AB varianten inzamelmethodes → roadshows

9 maart 2017 AB stemming inzamelvarianten (Buren, WMW en Tiel tegen omgekeerd inzamelen)

21 augustus 2017 DB besluit beleidsplan, projectplan en de bijbehorende financiering

10 augustus 2017 Memo heroverwegen invoering omgekeerd inzamelen vanuit projectteam aan MT (niet in onderzoeksdossier DB 

aangetroffen)

9 oktober 2017 Besluit DB uitstel besluitvorming in AB n.a.v. motie/brief Tiel (voorbereidingen uitvoering al gestart)

16 november 2017 AB besluit beleidsplan, projectplan en de bijbehorende financiering (Tiel en WMW stemmen niet in met 

het nieuwe beleid. WMW stemt wel mee met de opties)
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Procesverloop op hoofdlijnen - 2

5

19 april 2018 AB besluit Avri verantwoordelijk locatiekeuze, de besluitvorming daarover en het bijbehorende inspraakproces 

(extra kosten binnen projectbudget)

18 mei 2018 DB besluit bezwarenprocedure (extra kosten binnen projectbudget)

Nieuw AB en DB

Juli 2018 start inloopavonden

30 augustus 2018 DB herbevestiging bezwarenprocedure

6 september 2018 AB herbevestiging bezwarenprocedure

Sept/oktober 2018 start besluitvorming en bezwarenprocedure plaatsing containers

20 december 2018 AB besluit uitstel tot 1 juli 2019

15/16 nov 2018 DB-AB uitstel

3 december 2018 DB besluit uitstel tot 1 juli 2019
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Conclusies & aanbevelingen

Raadsgesprek Integraal Accommodatie Beleid Tynaarlo6

Beleidsontwikkeling (1/3) 

Conclusie 1

Gezamenlijkheid is gedurende het beleidsvormingsproces afgenomen en gebrek aan 

volledig draagvlak lijkt daarmee onderschat.  

Aanbeveling 1

Bespreek als AB expliciet als AB hoe zwaarwegend en ingrijpend de te maken keuze is en 

wat dit betekent voor het besluitvormingsproces

2015: 

Gedeelde bestuurlijke 

scheidingsambitie 

2016: 

Vaststelling RVAG (Buren, Tiel, 

WMW tegen)

2017: 

Vaststelling omgekeerd 

inzamelen (WMW en Tiel tegen)
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Beleidsontwikkeling (2/3) 

Conclusie 2

Concrete voorbereidingen zoals aanbestedingen zijn al gestart voordat er bestuurlijke 

besluitvorming heeft plaatsgevonden en de aanwezigheid van contractuele verplichtingen 

zorgt later tijdens de uitvoering van het project nogmaals voor druk op de bestuurlijke 

besluitvorming

Aanbeveling 2

Tref geen onherroepelijke voorbereidingen voordat bestuurlijke besluitvorming heeft 

plaatsgevonden. 

Bewaking hiervan borgen bij de BOG en AOG

- Benoem BOG en AOG expliciet bij elk groot project 
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Beleidsontwikkeling (3/3) 

Conclusie 3

Aan de communicatie met en participatie van inwoners bij de beleidsontwikkeling is 

beperkt tot geen aandacht besteed. 

Er is niet expliciet afgewogen of er wel of niet breed gecommuniceerd moest worden of 

dat een participatietraject opgezet moest worden.

Aanbeveling 3

Spreek en besluit aan het begin van een nieuw beleidsvormingstraject expliciet over de 

strategische communicatie en participatie.

• Niet alleen in Avri-verband, maar nadrukkelijk met de gemeenten en raden 

• Organiseer vroegtijdig als Avri-organisatie ervaring en capaciteit voor communicatie 

om majeure besluitvormings- en uitvoeringsprocessen strategisch goed te doordenken 

en voor te bereiden.
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Beleidsontwikkeling overkoepelend

Aanbeveling 

Neem tijd voor kwaliteit als het gaat om beleidsvorming. Het gaat 

dan niet alleen over inhoudelijk goed onderbouwde voorstellen, 

maar vooral ook het komen tot gedragen voorstellen. Gedragen bij 

bestuurders, maar ook de afzonderlijke raden en bij inwoners. 
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Projectopzet- en uitvoering (1/4)

Conclusie 1

De voorbereidingen op de beleidsvorming en de projectuitvoering zijn niet projectmatig 

aangepakt op basis van een vastgesteld(e) projectopdracht en -plan. Hierdoor zijn kansen 

gemist om:

• organisatiebreed en in samenwerking met gemeenten te komen tot een integrale aanpak

• risico’s en belangrijke keuzes eerder inzichtelijk te laten krijgen

Aanbeveling 1

Pak niet alleen de projectuitvoering maar ook de voorbereiding daarop projectmatig aan op 

basis van een projectopdracht en -plan. 

• Door hier de beleidsontwikkeling onderdeel van te laten zijn, is de congruentie tussen 

project en besluitvorming beter geborgd.
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Projectopzet- en uitvoering (2/4)

Conclusie 2

Bij de opzet en uitvoering van het project kon niet gebruikt worden gemaakt van een 

binnen Avri ontwikkelde manier van projectmatig werken. In de opzet en uitvoering van 

het project uit zich dat in een beperkte aandacht voor de fasering van het project en het 

beperkt, maar wel groeiend invullen van de beheersaspecten.

Aanbeveling 2

Breng meer structuur aan in het projectmatig werken in de organisatie:

• Werk (beknopt) uit hoe je projectmatig wilt werken en wat dit betekent voor de 

organisatie, ook wat betreft strategische communicatie. 

• Verwerk in deze aanpak de beheersaspecten zodat deze van het begin af volwaardig 

aan hun plek krijgen in de projectopzet- en uitvoering.
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Projectopzet- en uitvoering (3/4)

Conclusie 3

Delen van de projectorganisatie zijn nooit ingevuld.

• Geen stuurgroep

• Onduidelijkheid verhouding Avri – vakberaad 

• Gebrekkige invulling BOG-AOG-AON

Aanbeveling 3

Elke post binnen de driehoek moet volledig en volwaardig zijn ingevuld voordat een 

project start bij één natuurlijk persoon

• DB belegt BOG en is verantwoordelijk voor beleggen AOG

• AOG (directielid) is verantwoordelijk voor opzetten projectorganisatie met AON en 

aanhaking van de gemeentelijke organisaties 
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Projectopzet- en uitvoering (4/4)

Conclusie(s) 4

Timing en tijd speelden een belangrijke rol bij de uitvoering van en bestuurlijke sturing op het 

project

• Ingrijpende DB besluiten net voor de wissel

• ‘Natuurlijke momenten’ om in te grijpen en bij te sturen zijn onvoldoende benut

Aanbevelingen  4

Stel een overdrachtsdossier op en neem geen ingrijpende besluiten voor een bestuurswissel. 

Hiervan kan alleen worden afgeweken indien het gehele AB daarmee instemt.

Investeer in politieke-bestuurlijke sensitiviteit van de projectorganisatie 

➢ Rol AOG
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Evaluatie overkoepelend 

Het projectteam heeft in korte tijd veel werk verzet om de uitvoering zo 

goed als mogelijk te laten verlopen. En heeft concrete resultaten weten te 

bereiken in een spannende context van maatschappelijke en politieke 

druk. 

Avri is van de gemeenten. Elke deelnemende gemeente heeft met de 

oprichting ingestemd en is eigenaar en opdrachtgever van Avri. 

Wethouders zijn de verbindende schakel tussen Avri en de eigen 

gemeente(raad).



TwynstraGudde adviseert overheid en bedrijfsleven op veel van de grote en 

urgente thema’s van deze tijd. Denk aan veiligheid, diversiteit, mobiliteit, 

duurzaamheid, energie, financiën en gezondheid. We bieden onze opdrachtgevers 

unieke, werkbare oplossingen en brengen complexe projecten en programma’s tot 

een goed einde. Iets creëren van blijvende waarde, daar gaan we voor. Daardoor 

hebben we een directe impact op (toekomstige) maatschappelijke en economische 

ontwikkelingen. En dus een grote impact op morgen.

Alle intellectuele eigendomsrechten met 

betrekking tot deze presentatie berusten bij 

TwynstraGudde. Niets uit deze presentatie mag 

worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder 

schriftelijke toestemming van TwynstraGudde.

Roel Lauwerier

rla@tg.nl

Thijs Boertien

tbt@tg.nl



 
 

 

Nieuwsbericht website Avri 

Geldermalsen, 28 mei 2020 

 

Avri wil leren van het project ‘omgekeerd inzamelen’ 

In 2019 heeft Avri namens de 8 deelnemende gemeenten in Rivierenland het omgekeerd inzamelen van afval 

ingevoerd. De regionale doelstellingen van het omgekeerd inzamelen zijn ruimschoots bereikt. De invoering 

van het nieuwe systeem is niet zonder slag of stoot verlopen. Daarom heeft het Algemeen Bestuur in 2019 al 

voor de afronding van het project, een onafhankelijk bureau de opdracht gegeven om de voorbereiding van 

het project vanaf beleidsvorming tot de uitvoering, te evalueren. Lering trekken voor de toekomst, staat 

groot op het vizier. Avri heeft de conclusies van het rapport niet afgewacht en zelf al een aantal zaken 

opgepakt. Het  Algemeen Bestuur van Avri besluit op 9 juli 2020 over het rapport evaluatie ‘Omgekeerd 

inzamelen’. 

Joost Reus, voorzitter Dagelijks Bestuur Avri: “We omarmen de conclusies en aanbevelingen van het 

evaluatierapport. Centraal daarin staan ‘draagvlak’ en ‘rolduidelijkheid’.  Ook zijn er specifieke leerpunten 

benoemd zowel voor het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur als de Avri-organisatie.  We nemen deze 

leerpunten ter harte en zijn al gestart met het doorvoeren van een aantal verbeterpunten. Tegelijkertijd zien 

we ook dat de medewerkers van Avri onder grote druk, een enorme prestatie hebben geleverd om het 

omgekeerd inzamelen te realiseren. Het regionale doel, 75 kg restafval per huishouden per jaar, hebben we 

ruimschoots gehaald. Want daar is het allemaal om begonnen: het omgekeerd inzamelen en scheiden van 

grondstoffen, is in het  belang van het milieu van Rivierenland, onze eigen toekomst en die van volgende 

generaties”.  

Rolduidelijkheid en draagvlak 
De onderzoekers constateren dat de rolopvatting van het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur, de 
ambtelijk organisatie van Avri en de wijze van besluitvorming, het project parten hebben gespeeld. Ook het 
onvoldoende projectmatig aanpakken van zaken in de voorbereiding en het ontbreken van een strategische 
afweging van communicatie en participatie van het project ( gemeenten, raden, inwoners) hebben een 
belangrijke rol gespeeld in het verloop van het project. Hierdoor kon het gebeuren dat er niet of onvoldoende 
werd gestuurd op proces, resultaat, randvoorwaarden en draagvlak. De onderzoekers constateren ook dat er in 
de eindfase van het project al meer en meer op resultaat, proces en beheersfactoren is gestuurd met als gevolg 
dat het project financieel is afgerond conform de € 10,8 miljoen die vooraf in de Bestuursrapportage 2019 was 
voorzien. 
 
Al gestart met doorvoeren van verbeterpunten 
Het Dagelijks Bestuur en de directie van Avri hebben de conclusies van het rapport niet afgewacht en hebben 
zelf al een aantal zaken opgepakt. Zo is al begin dit jaar een organisatie-ontwikkelingstraject gestart waarbij 
sturing centraal staat. Joost Reus: “Oog voor draagvlak en elkaars rollen. Als we dat met elkaar bewaken en 
erop toezien dat de driehoek (van bestuurlijk opdrachtgever, ambtelijk opdrachtgever en opdrachtnemer) het 
proces stap voor stap monitort, dan kunnen zij tijdig aangeven wat wel en niet haalbaar is binnen de 
randvoorwaarden”. Ook zijn het Dagelijks Bestuur  en directie er van doordrongen dat een 
uitvoeringsorganisatie als Avri - met alle belangrijke beleidsopgaven die haar nog te wachten staan op het 



 
 
gebied van duurzaamheid en circulariteit - ook moet investeren in denkkracht, politiek-maatschappelijke 
draagvlak en in strategische(r) communicatie.  
 
Het project ‘omgekeerd inzamelen’ 
Het Algemeen Bestuur (AB) van Gemeenschappelijke Regeling (GR) Avri heeft op 13 oktober 2016 de Regionale 

Visie Afval en Grondstoffen 2017-2020 vastgesteld. Hiermee committeren  de 8 deelnemende gemeenten van 

Avri zich aan de regionale doelstelling om in 2020 niet meer dan 75 kg restafval per huishouden per jaar te 

produceren. Voor het behalen van deze doelstelling, heeft het Algemeen Bestuur besloten dat inwoners met 

uitzondering in het buitengebied, het restafval voortaan wegbrengen naar een ondergrondse container 

waarvoor zij betalen. Na voorbereidingen in 2017 en 2018 is dit systeem medio 2019 ingevoerd. 
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Aan : Algemeen Bestuur 

Vergadering : 10 september 2020 

Agendapunt : 7.2b, ter besluitvorming 

Van : Dagelijks Bestuur Avri 

Onderwerp : 
Bestuurlijke reactie op het rapport 
Evaluatie invoering omgekeerd 
inzamelen 

 

 
Voorstel 

1. Accorderen van de bestuurlijke reactie op het rapport Evaluatie invoering omgekeerd 

inzamelen; 

2. Gezamenlijk Statement te formuleren. 

 

 
Inleiding 

Het rapport Evaluatie omgekeerd inzamelen door TwynstraGudde, zou oorspronkelijk worden 
gepresenteerd in de platformbijeenkomst op 16 maart 2020. De platformbijeenkomst is toen door 
Corona geannuleerd. Hiermee komt de presentatie en behandeling van het rapport er als volgt uit te 
zien: 

- 13 mei: vaststellen bestuurlijke reactie in het Dagelijks Bestuur; 
- 27 mei; presentatie van het rapport in de raadsinformatiebijeenkomst door TwynstraGudde. 

Na de bijeenkomst wordt het rapport vrijgegeven. 
- 3 juni: bespreking van (de bestuurlijke reactie op) het rapport in een platformbijeenkomst  
- 9 juli behandeling van het rapport in het Algemeen Bestuur. 

 

Voor wat betreft de bestuurlijke reactie vanuit het DB wordt de tekst zoals is te vinden in de bijlage 
behorende bij deze notitie voorgesteld.  
 
Beoogd effect 

1.1 Duidelijke communicatie vanuit het bestuur naar het AB over hoe het bestuur en de organisatie 

omgaan met de aanbevelingen uit het rapport. 

 
Argumenten 
- 
 
Kanttekeningen 
-. 

 
Communicatie 
Een voorstel voor het statement wordt separaat en op een later moment aan het Algemeen Bestuur 

verzonden, zodat eventuele opmerkingen die gemaakt worden tijdens de raadspresentatie op 27 mei of de 

platformbijeenkomst op 3 juni kunnen worden meegenomen. 

 
Financiën 
 - 
 
Bijlagen 

- Brief van DB aan AB 
 



 

Algemeen Bestuur GR Avri 
p/a Postbus 290 
4190 CG  GELDERMALSEN 

 

 
 
 
Geachte AB leden,  
 
Het Dagelijks Bestuur van Avri heeft kennis genomen van het rapport dat de invoering van het project ‘omgekeerd 
inzamelen’ heeft onderzocht, teneinde ervan te leren. Het rapport is opgesteld door onderzoeksbureau 
TwynstraGudde in opdracht van het Algemeen Bestuur van Avri. 
 
De conclusies en aanbevelingen worden door het Dagelijks Bestuur herkend en geven goede aanknopingspunten 
voor toekomstige majeure beleidswijzigingen, waarbij er zowel voor het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur 
en de Avri-organisatie specifieke leerpunten worden benoemd. 
Het rapport maakt ook duidelijk dat de organisatie in korte tijd veel werk heeft verzet en concrete resultaten heeft 
bereikt in een spannende context van maatschappelijke en politieke druk. 
 
Naar twee zaken wordt veelvuldig verwezen in de conclusies en aanbevelingen: ‘draagvlak’ en ‘rolduidelijkheid. 
 
Het draagvlak wordt als een wezenlijk, niet te onderschatten onderdeel beschouwd van een majeure 
beleidswijziging als ‘omgekeerd inzamelen’ (conclusies I, III, IV en VII). Het project heeft laten zien dat een 
rechtmatig besluit nog geen gedragen besluit is - noch politiek noch maatschappelijk. Het maakt een goede 
voorbereiding van toekomstige beleidswijzigingen noodzakelijk, niet alleen politiek-bestuurlijk maar ook 
maatschappelijk. Meer dan duidelijk leert de evaluatie ons dat een bestuurswisseling daarbij ook een 
omstandigheid is, die specifiek moet worden benoemd en geborgd in het proces. 
 
De andere veelvoorkomende conclusie betreft de rolduidelijkheid van alle betrokkenen in AB, DB en Avri-
organisatie (conclusies II, III, V en VI). Door onduidelijkheid over rollen kon het gebeuren dat er niet of 
onvoldoende werd gestuurd op proces, resultaat, randvoorwaarden en draagvlak. Terecht wijzen de onderzoekers 
steevast op het ontbreken van (duidelijkheid over) de rollen van bestuurlijk opdrachtgever, ambtelijk opdrachtgever 
en opdrachtnemer. Overigens constateren de onderzoekers ook dat er in de eindfase van het project al meer en 
meer op resultaat, proces en beheersfactoren werd gestuurd (conclusie V). Een goed voorbeeld hiervan is de wijze 
waarop het project uiteindelijk financieel is afgerond: de in de Bestuursrapportage 2019 opgenomen projectkosten 
van € 10,8 miljoen (stand: juli 2019) is ook waarmee het project uiteindelijk per 31/12/2019 is afgerond: € 10,8 
miljoen. Omdat dit de periode na 31/12/2018 betrof, viel dit echter buiten de scope van het onderzoek. 
 
Naar het oordeel van het Dagelijks Bestuur biedt het rapport goede aanknopingspunten om van te leren. Naast het 
beter borgen van projectmatig werken in de organisatie (aanbeveling V) zien we vooral mogelijkheden in het goed 
beleggen van het opdrachtgever- en opdrachtnemerschap (aanbeveling VI), omdat daarmee het projectmatig 
werken in al haar facetten wordt bewaakt. Het is aan ons allen om daarop alert te zijn in de toekomst. 

Datum 14 mei 2020 Uw kenmerk - 

Onderwerp 
‘Evaluatie invoering omgekeerd 
inzamelen’ (rapport TwynstraGudde) 

Ons kenmerk UIT-20-04753 

Contactpersoon Dagelijks Bestuur E-mailadres bestuurssecretariaat@avri.nl 

Telefoonnummer (0345) 58 53 53   

mailto:bestuurssecretariaat@avri.nl


Enkele zaken zijn of worden ook al in gang gezet. Zo zijn het Dagelijks Bestuur en de directeur er van doordrongen 
dat een uitvoeringsorganisatie als Avri - met alle belangrijke beleidsopgaven die ons nog te wachten staan op het 
gebied van duurzaamheid en circulariteit - niet langer kunnen volstaan met enkel doeners. Er zal geïnvesteerd 
moeten worden in denkkracht, in politiek-maatschappelijke sensitiviteit en in strategische(r) communicatie. Het 
rapport onderstreept dat, met name met aanbeveling III, V en VII. We hebben om die reden al een concreet 
voorstel hiertoe gedaan in de Begroting 2021. 
 
Oog voor draagvlak en elkaars rollen. Als we dat met elkaar bewaken en erop toezien dat de driehoek (van 
bestuurlijk opdrachtgever, ambtelijk opdrachtgever en opdrachtnemer) het proces stap voor stap monitort, dan 
kunnen zij tijdig aangeven wat wel en niet haalbaar is binnen de randvoorwaarden.  
 
Dit rapport geeft de handvatten; nu is het aan ons - bestuurders en ambtenaren - om de aanbevelingen en 
concrete verbetervoorstellen in de praktijk te brengen en de organisatie robuust en wendbaar en zo gereed te 
maken voor de toekomst. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het Dagelijks Bestuur GR Avri 
 
 
 
 
 
J. Reus 
Voorzitter 



 

Aan : Algemeen Bestuur 

Vergadering : 10 september 2020 

Agendapunt : 7.3, ter besluitvorming 

Van : Dagelijks Bestuur 

Onderwerp : Bestuursrapportage 2020 

 

 
Voorstel 
 
1. De bestuursrapportage 2020 vast te stellen. 
2. In te stemmen met de hierin opgenomen begrotingswijzigingen voor 2020. 
3. In te stemmen met de hierin opgenomen (bijstelling van) investeringskredieten voor 2020. 
4. Het exploitatietekort in het programma Basispakket te dekken door inzet van de Reserve 

Bedrijfsafval (tot het minimale risiconiveau) en voor het restant middels een bijdrage van de 
gemeenten. 

 

 
Inleiding 
Voor u ligt de bestuursrapportage 2020. Deze gaat in op de ontwikkelingen binnen GR Avri en is daarnaast 
overwegend financieel van aard. De rapportage heeft als doel om de gemeenten te informeren over de 
voortgang van de uitvoering van het vastgestelde beleid en de hiermee gepaard gaande uitputting van 
budgetten. De rapportage geeft een prognose weer voor de financiële resultaten over 2020 ten opzichte 
van de vastgestelde begroting (zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur van GR Avri december 
2019). Afwijkingen op de begroting worden verklaard.  
 
2020 is een bijzonder jaar in meerdere opzichten. Allereerst door de impact van het coronavirus op onze 
maatschappij en op de dienstverlening door Avri. We zijn trots op de manier waarop we – als vitale 
beroepsgroep - onze dienstverlening de afgelopen maanden hebben voortgezet. Het aanbod afval en 
grondstoffen is fors toegenomen en dat was te merken binnen onze bedrijfsvoering. We hebben 
maatregelen getroffen ter bescherming van ons uitvoerend personeel. Handhavers zijn veelvuldig ingezet 
op de noodverordening van diverse gemeenten. Iedereen heeft laten zien ook in deze crisistijden een 
stapje extra te willen zetten voor onze inwoners. Hierdoor hebben we onze maatschappelijke toegevoegde 
waarde kunnen laten zien en is de impact op de dienstverlening zo klein mogelijk gebleven.  
 
Naast de invloed van het coronavirus kijken we ook binnen de Avri-organisatie terug op een woelige 
periode. Zo stonden de eerste maanden van 2020 in het teken van de eerste resultaten van het nieuwe 
afvalbeleid. Beleidsmatig kijken we terug op een succesvol jaar 2019. Onze inwoners reduceerden de 
hoeveelheid restafval met 38% waardoor een grote stap is gezet in het bereiken van de landelijke en 
regionale doelstellingen en in 2020 zet deze lijn zich voort. Tegelijkertijd verkeert Avri in financieel zwaar 
weer, mede veroorzaakt door instortende grondstofmarkten in de afgelopen jaren en – dichterbij huis – 
door vervuiling van aangeboden grondstoffen en afvaltoerisme en uitputting van reserves. De hieruit 
volgende voorgestelde verhoging van de tarieven afvalstoffenheffing zorgt voor maatschappelijke druk. 
 
De uitvoering van de IBOR taken ligt, ondanks de coronacrisis, op schema. Tot op heden wordt de 
afgesproken (beeld)kwaliteit behaald. Wel worden we geconfronteerd met hogere kosten die volgen uit 
gewijzigde wetgeving rondom de inzet van medewerkers met een achterstand tot de arbeidsmarkt. De 
afgelopen periode heeft Avri geïnvesteerd in het in eigen beheer nemen van de onkruidbestrijding op 
verharding op een zo efficiënt en milieuvriendelijk mogelijke wijze. 
 
Daarnaast kijken we terug op een leerzame periode. In de eerste maanden van 2020 is een extern 
onderzoek van TwynstraGudde naar de invoering van het nieuwe afvalbeleid afgerond. Het rapport biedt 
voldoende aanknopingspunten voor bestuur en organisatie om van te leren voor toekomstige 
beleidswijzigingen, zoals het verbeteren van het politiek-maatschappelijk draagvlak en rolduidelijkheid in 
het projectmatig werken. Enkele zaken zijn ook al in gang gezet om de verbinding met inwoners en 
gemeenten te verbeteren. Een voorbeeld hiervan is de wijze waarop raadsleden intensief zijn betrokken en 
geïnformeerd over de kadernota en begroting 2021. In de begroting is actief zienswijze gevraagd over 
onder andere voorgestelde investeringen en de opbouw en inrichting van de financiële weerstand. We 
zetten in op communicatie en zijn bezig met de positionering van de organisatie om deze meer robuust en 
wendbaar te maken voor de toekomst. 
 
 



In financieel opzicht is 2020 een spannend jaar; voor het eerst in haar bestaan verwacht Avri een bijdrage 
van de gemeenten nodig te hebben om de begroting sluitend te kunnen krijgen. Zoals aangekondigd in de 
jaarstukken 2019 verwachten we over 2020 een financieel tekort dat niet meer opgevangen kan worden 
binnen onze gemeenschappelijke regeling. De financiële weerstand is hiervoor niet meer beschikbaar 
waardoor actuele en toekomstige risico’s niet meer gedekt zijn. En deze kunnen zich onverwachts 
voordoen, zoals het coronavirus nu aantoont. Het geeft aan dat een koerswijziging nodig is om grip te 
krijgen op de huidige marktomstandigheden en om het scheidingsgedrag van onze inwoners positief te 
beïnvloeden. Die prijsstabiliteit hopen we middels de voorgestelde investeringen in de begroting 2021 én in 
samenwerking met onze gemeenten te gaan realiseren.  
 
Beoogd effect 
De budgetten van 2020 bijstellen en inzicht geven in de verwachte financiële resultaten van 2020. 
 

 
Argumenten 
1.1 2.1 / 3.1  Het Algemeen Bestuur is hiertoe bevoegd. 
 
4.1 De Reserve Bedrijfsafval wordt in de begroting jaarlijks ingezet ten gunste van het basispakket 
 
4.2 De Reserve Bedrijfsafval kent een surplus ten opzichte van de gekwantificeerde risico’s 
Het surplus in de reserve kan worden ingezet tot het minimale niveau ter dekking van de risico’s (€ 61.000) om 
bedrijfsafval een bijdrage te kunnen laten blijven leveren aan het basispakket. 
 
4.3 Hierdoor zijn er geen financiële gevolgen voor de gemeenten die plustaken afnemen  
 
Kanttekeningen 
4.1 Er is geen acquisitie- of ontwikkelruimte voor de bedrijfsafvaltaken meer beschikbaar 
Eventuele ontwikkelkosten komen direct ten laste van het resultaat.  
 
Communicatie 
De bestuursrapportage 2020 wordt behandeld op de platformbijeenkomst voor raadsleden en in het ambtelijk 
overleg met de beleidsadviseurs en financieel adviseurs van de regiogemeenten. De bestuursrapportage 2020 
wordt na vaststelling digitaal beschikbaar gesteld via de website van Avri. 
 
Financiën 
 
Programma Basispakket 
Er wordt over begrotingsjaar 2020 een exploitatietekort verwacht van € 1,8 mln. Dit saldo kan voor € 1,4 mln. 
worden gedekt uit de voorziening Basispakket. Voorgesteld wordt het restant van het tekort te dekken uit de 
reserve bedrijfsafval (0,3 mln., beslispunt 4). Daarnaast wordt voor een bedrag van € 0,1 mln. een beroep 
gedaan op de weerstandscapaciteit van de gemeenten. In onderstaande tabel zijn de mutaties ten opzichte van 
de begroting 2020 uiteengezet. 
 

 
 
De mutaties voor 2020 komen overeen met de ontwikkelingen uit de jaarstukken 2019. De belangrijkste betreffen 
de negatieve gevolgen van de invoering van het beleid op het scheidingsgedrag van inwoners (o.a. vervuiling 
grondstoffen, afvaltoerisme) en met name dalende prijzen op de grondstoffenmarkt (o.a. papier, kunststof 
verpakkingen en textiel). De begroting van Avri is de laatste jaren steeds meer onderhevig aan deze niet 
beïnvloedbare marktontwikkelingen. We zien hierdoor financiële nadelen op de baten afvalstoffenheffing en 
baten uit ingezamelde grondstoffen. In de jaarstukken 2019 gingen we nog uit van een structureel nadelig effect 
voor begrotingsjaar 2020 van € 1,4 mln., waarbij geen rekening is gehouden met actuele risico’s. 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTAAT PROGRAMMA BASISPAKKET Begroting 2020 Berap 2020 Verschil %

Opbrengsten afvalstoffenheffing 23.131 22.400 -731 -3,2%

Opbrengsten grondstoffen 4.901 3.894 -1.007 20,5%

UItvoeringskosten basispakket -28.032 -28.098 -66 0,2%

Resultaat programma basispakket 0 -1.804 -1.804



 
In onderstaande tabel zijn de voor- en nadelen voor begrotingsjaar 2020 uiteengezet. Bovenop de 
structurele effecten uit 2019 zijn er financiële nadelen ten aanzien van de afronding van het project 
omgekeerd inzamelen, hogere aanbestedingskosten door verscherpte rechtmatigheidsvereisten en de 
financiële gevolgen van het Corona virus. Daar tegenover staan enkele voordelen waaronder de 
huuropbrengsten voor Avri door exploitatie van het Windmolenpark.  
 

 
 
Dekking van het exploitatietekort door gemeentelijke bijdrage 
Het tekort over 2020 wordt grotendeels gedekt door de voorziening basispakket (ca € 1,4 mln.) en kan  na 
besluitvorming door het Algemeen Bestuur (beslispunt 4 van dit voorstel) voor € 0,3 mln. gedekt worden 
door het inzetten van de reserves bij het programma bedrijfsafval. Gevolg van deze onttrekkingen is dat de 
voorziening van het basispakket en de reserve van bedrijfsafval uitgeput zijn. Voor het restant van ruim  
€0,1 mln. zal een beroep gedaan moeten worden op het weerstandsvermogen bij de deelnemende 
gemeenten. In onderstaande tabel is de verdeling per gemeente uiteengezet, gebaseerd op de 
vastgestelde Bijdrageverordening Avri.  
 

 
 
Gemeenten wordt gevraagd voor begrotingsjaar 2020 een financiële bijdrage voor Avri te reserveren, voor 
minimaal het bedrag uit voorliggende bestuursrapportage. We benadrukken hierbij dat er voor begrotingsjaar 
2020 namelijk nog meerdere risico’s actueel zijn (totaal risicoprofiel € 5,5 mln.), waarbij de financiële gevolgen 
van o.a. het Coronavirus, de afrekening van het kunststof over 2017 en een brand bij onze PD-verwerker uiterst 
onzeker zijn. De gemeentelijke bijdragen kunnen bij de jaarstukken 2020 dan ook hoger uitvallen.  
 
Resultaat programma Pluspakket 
In deze bestuursrapportage 2020 worden de baten en lasten van het pluspakket geactualiseerd op basis 
van de met iedere gemeente afzonderlijk voor 2020 overeengekomen opdrachten en hieruit volgende 
werkbegrotingen. De baten en lasten van het programma pluspakket nemen met € 1 mln. (8%) toe ten 
opzichte van de GR-begroting 2020 (opgesteld april 2019). De stijging van baten en lasten is een gevolg 
van zowel uitbreiding van DVO-taken, areaaluitbreiding als kostenstijgingen door marktwerking. Voor de 
Ibor-activiteiten worden de lasten verrekend met de gemeenten waardoor er voor deze activiteiten geen 
financieel resultaat voor Avri is. 
 
 
 

               1.400 

Nadelen berap 2020

Afronding project omgekeerd inzamelen 230                   

- communicatie en omwisseling mini-containers 140                           

- Begeleiding plaatsingsprocedure ondergrondse 

containers

90                             

Aanscherping aanbestedings- en inkoop beleid 

(rechtmatigheid) 120                   

Overige mutaties (per saldo) -180                 

Corona Effecten 250                   

Nadeel berap 2020 1.820               

Structurele effecten uit 2019; scheidingsgedrag en marktontwikkelingen

Bedragen x 1.000

Gemeente Aantal inwoners per 1-1-19 af te dekken

Buren 26.568                              11% 14             

Culemborg 28.555                              12% 15             

Maasdriel 24.693                              10% 13             

Neder-Betuwe 24.034                              10% 13             

Tiel 41.978                              17% 22             

West Betuwe 50.697                              21% 27             

West Maas en Waal 19.076                              8% 10             

Zaltbommel 28.451                              12% 15             

Eindtotaal 244.052                           100% 130           

Gemeentelijke bijdrage op basis van bestuursrapportage 2020 (peildatum 1 mei)



Resultaat programma Bedrijfsafval 
Het financiële resultaat wordt met € 13.000 naar beneden bijgesteld naar € 41.000. Het rendement op de omzet 
is 2,5%. De resultaten van bedrijfsafval worden afgestort naar de reserve Bedrijfsafval. 
 
Resultaat programma Algemene baten en lasten 
We verwachten een nadeel op de overheadlasten van € 366.000 (6,0%) ten opzichte van de begroting 2020. De 
kostenstijging is grotendeels niet beïnvloedbaar en was voor zover bekend reeds verwerkt in de begroting 2021. 
De stijging van overheadkosten is gevolg van onder andere forse premiestijgingen in de verzekeringsbranche, 
een brandschade in de overslaghal, ziekteverzuim, krapte op de arbeidsmarkt en gemaakte kosten binnen de 
bedrijfsvoering om te voldoen aan de coronamaatregelen. 
 
Op basis van de Nota Reserves en Voorzieningen wordt het tekort over 2020 verrekend met de Algemene 
Bedrijfsreserve Avri. Dankzij dit verwachte tekort over 2020 en de begrote onttrekkingen uit deze reserve voor 
2021 verwachten we een tekort in de reserve voor begrotingsjaar 2021. De in rekening te brengen overhead 
naar de diverse programma’s zal structureel moeten worden verhoogd om een tekort in de reserve te voorkomen 
en deze aan te vullen om bedrijfsvoeringsrisico’s binnen de GR te kunnen opvangen. De financiële gevolgen 
hiervan worden verwerkt in de eerste begrotingswijziging 2021.  
 
Weerstandsvermogen Avri 
In deze bestuursrapportage is het risicoprofiel van Avri geactualiseerd. In onderstaande tabel is de ontwikkeling 
van de weerstandsratio's weergegeven ten opzichte van de jaarstukken 2019 (peildatum 31 december 2019).  
 

 
 
De meeste financiële risico’s worden in het Basispakket gelopen. Voor dit programma is geen weerstand 
meer beschikbaar voor de risico’s die er zijn door dekking van financiële tekorten. Ook rondom de 
bedrijfsafvaltaken en de bedrijfsvoering dalen de weerstandsratio’s hierdoor aanzienlijk. Het totale 
weerstandsvermogen van Avri daalt van ratio 0,4 naar ratio 0,1 ('Ruim onvoldoende'). De deelnemende 
gemeenten dienen weerstandscapaciteit voor GR Avri in overweging te nemen zolang het 
weerstandvermogen van Avri onvoldoende is (onder de vastgestelde norm van ratio 1,0).  
 
Investeringen 
In de bestuursrapportage 2020 wordt voor in totaal € 1,1 mln. aan (nieuw) investeringskrediet aangevraagd. Dit 
betreffen hoofdzakelijk investeringen voor de vervanging van inzamelmiddelen (ondergrondse 
brengvoorzieningen en minicontainers) en aanschaf van werkmaterieel voor Ibor-taken. Voor beide onderdelen 
is dekking in de begroting gevonden door enerzijds onderbesteding van andere, af te sluiten kredieten en 
anderzijds daling van kosten door uitbesteed werk. Deze financiële gevolgen van de kredietaanvragen worden 
verwerkt binnen de begroting van Avri.  
 
Uitvoering 
Niet van toepassing. 
 
Bijlagen  
Bestuursrapportage 2020 Avri 
 
 
 

WEERSTANDSVERMOGEN
Jaarrekening         

2019

Bestuursrapportage 

2020 Verschil

Basispakket 0,3 0,0 -0,3

Pluspakket 0,9 1,1 0,2

Bedrijfsafval 7,7 3,9 -3,8

Bedrijfsvoering 0,9 0,1 -0,8

Totaal Avri 0,4 0,1 -0,3

Betekenis Ruim Onvoldoende Ruim Onvoldoende
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1 INLEIDING 
 

 

2020 is een bijzonder jaar in meerdere opzichten. Allereerst door de impact van het coronavirus op onze 
maatschappij en de dienstverlening door Avri. Ik ben trots op de manier waarop we – als vitale beroepsgroep - 
onze dienstverlening de afgelopen maanden hebben voortgezet. Het aanbod van afval en grondstoffen is fors 
toegenomen en dat was te merken binnen onze bedrijfsvoering. We hebben maatregelen getroffen ter 
bescherming van ons uitvoerend personeel. Handhavers zijn veelvuldig ingezet op de noodverordening van 
diverse gemeenten. Iedereen heeft laten zien ook in deze crisistijden een stapje extra te willen zetten voor onze 
inwoners. Hierdoor hebben we onze maatschappelijke toegevoegde waarde kunnen laten zien en is de impact op 
de dienstverlening zo klein mogelijk gebleven.  
 
Naast de invloed van het coronavirus kijken we ook binnen de Avri organisatie terug op een woelige periode. Zo 
zijn de eerste resultaten van het nieuwe afvalbeleid zichtbaar geworden. Beleidsmatig kijken we terug op een 
succesvol jaar 2019. Onze inwoners hebben de hoeveelheid restafval met 38% verminderd waardoor een grote 
stap is gezet in het bereiken van de landelijke en regionale doelstellingen en in 2020 zet deze lijn zich voort. 
Tegelijkertijd verkeert Avri in financieel zwaar weer, mede veroorzaakt door instortende grondstofmarkten in de 
afgelopen jaren en – dichterbij huis – door vervuiling van aangeboden grondstoffen en afvaltoerisme en uitputting 
van reserves. De hieruit volgende voorgestelde verhoging van de tarieven afvalstoffenheffing zorgt voor 
maatschappelijke druk. 
 
De uitvoering van de Ibor/taken ligt, ondanks de coronacrisis, op schema. Tot op heden wordt de afgesproken 
(beeld)kwaliteit behaald. Wel worden we geconfronteerd met hogere kosten die volgen uit gewijzigde wetgeving 
rondom de inzet van medewerkers met een achterstand tot de arbeidsmarkt. De afgelopen periode heeft Avri 
geïnvesteerd in het in eigen beheer nemen van de onkruidbestrijding op verharding op een zo efficiënt en 
milieuvriendelijk mogelijke wijze.  
 
Daarnaast kijken we terug op een leerzame periode. In de eerste maanden van 2020 is een extern onderzoek van 
TwynstraGudde naar de invoering van het nieuwe afvalbeleid afgerond. Het rapport biedt voldoende 
aanknopingspunten voor het bestuur en de organisatie om van te leren voor toekomstige beleidswijzigingen, zoals 
het verbeteren van het politiek-maatschappelijk draagvlak en de rolduidelijkheid in het projectmatig werken. 
Enkele zaken zijn ook al in gang gezet om de verbinding met inwoners en gemeenten te verbeteren. Een 
voorbeeld hiervan is de wijze waarop raadsleden intensief zijn betrokken en geïnformeerd over de kadernota en 
begroting 2021. In de begroting is actief hun zienswijze gevraagd over onder meer de voorgestelde investeringen 
en de opbouw en inrichting van de financiële weerstand. We zetten in op communicatie en zijn bezig met de 
positionering van de organisatie om deze meer robuust en wendbaar te maken voor de toekomst. 
 
In financieel opzicht is 2020 een spannend jaar; voor het eerst in haar bestaan verwacht Avri een bijdrage van de 
gemeenten nodig te hebben om de begroting sluitend te kunnen krijgen. Zoals aangekondigd in de jaarstukken 
2019 verwachten we over 2020 een financieel tekort dat niet meer opgevangen kan worden binnen onze 
gemeenschappelijke regeling. De financiële weerstand is hiervoor niet meer beschikbaar waardoor actuele en 
toekomstige risico’s niet meer gedekt zijn. En deze kunnen zich onverwachts voordoen, zoals het coronavirus nu 
aantoont. Het geeft aan dat een koerswijziging nodig is om grip te krijgen op de tariefsontwikkeling door minder 
afhankelijk te worden van de marktomstandigheden en om het scheidingsgedrag van onze inwoners positief te 
beïnvloeden. Die prijsstabiliteit hopen we middels de voorgestelde investeringen in de begroting 2021 én in 
samenwerking met onze gemeenten te gaan realiseren.  
 
 
Walter Brouwer 
Directeur Avri 
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2 LEESWIJZER 
 

 

Deze bestuursrapportage gaat in op de ontwikkelingen binnen GR Avri in 2020 en is daarnaast overwegend 
financieel van aard. De rapportage heeft als belangrijkste doel de gemeenten te informeren over de 
voortgang van de uitvoering van het vastgestelde beleid en de hiermee gepaard gaande besteding van 
budgetten.  
 
De rapportage geeft een prognose weer voor de financiële resultaten over 2020 ten opzichte van de 
vastgestelde begroting (incl. begrotingswijzing zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur van GR Avri 
december 2019, hierna: “begroting”). Afwijkingen op de begroting worden verklaard.  
 
De bestuursrapportage begint met een toelichting op actuele bestuurlijke ontwikkelingen (hoofdstuk 3), 
gevolgd door een samenvatting van de rapportage (hoofdstuk 4). Vervolgens komen de volgende 
(vastgestelde) programma's aan bod: 
 

• Programma basispakket      (hoofdstuk 4) 

• Programma pluspakket      (hoofdstuk 5) 

• Programma bedrijfsafval     (hoofdstuk 6) 

• Programma algemene baten en lasten   (hoofdstuk 7) 
 
Vervolgens gaan we in deze bestuursrapportage in op de ontwikkelingen binnen de bedrijfsvoering van Avri. 
Daarnaast wordt een prognose gegeven van de ontwikkeling van de reserves en voorzieningen en zijn de 
risico's binnen Avri opnieuw beoordeeld. Hierdoor komen we tot een geactualiseerd beeld van het 
weerstandsvermogen. Dat is belangrijk gezien de lage stand van de reserves binnen Avri. Tot slot gaan we 
in op de verwachte uitputting en eventuele bijstelling van de investeringskredieten. 
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3 BESTUURLIJKE ONTWIKKELINGEN 
 

 

De afgelopen jaren hebben voor Avri in het teken gestaan van de systeemwijziging om de hoeveelheid 
restafval te reduceren. Dit jaar zijn de eerste resultaten bekend geworden, waarbij we beleidsmatig een grote 
stap in de goede richting hebben gezet maar in financieel opzicht in zwaar weer terecht zijn gekomen. We 
willen deze situatie verbeteren en een financieel gezond Avri creëren. We willen een trendbreuk 
bewerkstelligen om prijsstabiliteit te realiseren. Dit willen we doen door afhankelijkheid van markten te 
reduceren en in te zetten op gedragssturing. Hierover is de afgelopen maanden zowel ambtelijk als 
bestuurlijk actief het gesprek gevoerd met gemeenten in het kader van de kadernota 2021 en in de begroting 
2021 zijn hiertoe voorstellen gedaan. Mede gelet op de huidige financiële situatie willen en kunnen we niet 
wachten op 2021 om verbeteringen door te voeren. We anticiperen zodoende al op een aantal thema’s die 
als kader door de raden zijn meegegeven; het belang van communicatie, inzet op verbetering van kwaliteit 
van grondstofstromen en het weerstandsvermogen. We kijken veelvuldig vooruit maar hebben tevens 
aandacht voor de zorgvuldige afronding van de invoering van het nieuwe afvalbeleid. We gebruiken de 
ervaringen hieruit om te leren van de periode die achter ons ligt. 
 
Afronding omgekeerd inzamelen 
De eerste maanden van 2020 zijn benut om de tijdelijke brengvoorzieningen definitief in te richten, omdat in 2019 
nog niet alle locaties waren gerealiseerd door complexe omstandigheden of juridische procedures. De begeleiding 
van deze procedures is bij Avri gebleven en wordt in overleg met de gemeenten en na besluitvorming door het 
Algemeen Bestuur weer bij de gemeenten teruggelegd. Ook zijn 5500 huishoudens voorzien van een grotere mini 
container voor plastic verpakkingen, drinkpakken en blik. Deze aanvragen waren gevolg van het besluit om ook 
blik in deze mini container aan te bieden. De aanvraagperiode voor inwoners voor gratis omwisseling werd 
verlengd t/m april. De containers zijn in mei uitgeleverd. Daarnaast is opdracht gegeven voor een analyse van het 
huidige gebruik van de ondergrondse restafvalcontainers. We zien dat in kleine kernen – waar inwoners een 
keuze hadden om de ondergrondse container te gebruiken of de mini container voor restafval te behouden – het 
gebruik van de ondergrondse containers achterblijft. In het kader van een zo efficient mogelijke bedrijfsvoering 
willen we onderzoeken hoe we deze situatie kunnen optimaliseren.  
 
Een belangrijke oproep van de gemeenten rondom de invoering van het nieuwe beleid is om te komen tot een 
oplossing voor circulaire verwerking van incontinentiemateriaal. Wij hebben de gemeenten de afgelopen maanden 
over de ontwikkelingen bij ARN geïnformeerd. Er is een voorgenomen besluit  door ARN genomen wat zal 
betekenen dat we vanaf medio 2021 incontinentiemateriaal kunnen gaan aanleveren. ARN stelt een aantal 
randvoorwaarden die eerst meer zekerheid moeten geven voordat een definitief besluit genomen wordt. Een van 
de voorwaarden is de zekerheid over een minimaal aanbod waarvoor een inventarisatie plaatsvindt bij de 
gemeenten. 
 
Het  landelijke Van Afval Naar Grondstof (VANG) programma heeft een grote invloed op gemeenten. Veel 
gemeenten passen hun afvalbeleid aan om te komen tot minder restafval per inwoner en een hoger percentage 
afvalscheiding. Om deze transitie te ondersteunen heeft Nedvang onderzoek gedaan. Het doel van het onderzoek 
naar de organisatorische, kwalitatieve en kwantitatieve aspecten van de invoering van omgekeerd inzamelen is 
tweeledig. Enerzijds dient te worden bepaald op basis van welke stappen omgekeerd inzamelen succesvol zou 
kunnen worden ingevoerd door gemeenten of hun gemeentelijke diensten. Anderzijds dient te worden onderzocht 
wat de kwalitatieve en kwantitatieve effecten zijn van de invoering van het systeem op de ingezamelde 
hoeveelheden grondstoffen en restafval. Bovenstaande doelen zijn bereikt en hebben geresulteerd in een 
implementatieplan voor de invoering van omgekeerd inzamelen en in een effectanalyse voor de huishoudelijke 
afvalstromen. Hiermee kunnen gemeenten die omgekeerd gaan inzamelen ondersteund worden met ervaringen van 
andere gemeenten. 
 
De invoering van het nieuwe afvalbeleid heeft – ondanks de goede beleidsresultaten – veel voeten in aarde 
gehad. De Avri organisatie is zelf gaan reflecteren op wat er hierbij anders en beter had gekund, een specifiek 
onderzoek hierna door het bureau TwynstraGudde, in opdracht van het Algemeen Bestuur, heeft de 
verbeterpunten nog beter in beeld gebracht. De conclusies worden door het Algemeen Bestuur en de Avri 
organisatie herkend en geven goede aanknopingspunten voor toekomstige majeure beleidsontwikkelingen. Het 
biedt tevens concrete aanwijzingen om de organisatie op de korte termijn verder te ontwikkelen. Voor de Avri 
organisatie zijn het versterken van de denk- en communicatiekracht m.b.t. beleidsvorming en draagvlak hiervoor, 
het versterken van het projectmatig werken en rolduidelijkheid (bestuurlijk en ambtelijk opdrachtgeverschap en 
ambtelijk opdrachtnemerschap) de belangrijkste leerpunten. 
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De leerpunten uit het onderzoeksrapport hebben – samen met de verkenning naar actuele trends en 
ontwikkelingen - ertoe geleid dat het Dagelijks Bestuur en de organisatie zijn gestart met een ontwikkelingstraject. 
Met dit traject beginnen we te bouwen aan een organisatie die robuust en wendbaar kan inspelen op trends en 
ontwikkelingen in de maatschappij en beschikt over voldoende denk- en communicatiekracht. Een organisatie die 
bovendien met een open houding en in verbinding met bestuur, gemeenten en inwoners leert van ervaringen in de 
praktijk en zo voortdurend werkt aan verbetering. In de paragraaf bedrijfsvoering gaan we nader in op deze trends 
en het huidige proces van organisatie ontwikkeling.  
 
Inzet op communicatie 
We onderkennen het cruciale belang van communicatie als instrument in het totale pakket van gedragssturing. We 
willen investeren in gedragssturing om het hergebruik van grondstoffen te stimuleren en tegelijkertijd de kwaliteit 
van grondstofstromen te behouden. Gedragssturing moet leiden tot een verbeterde perceptie van inwoners ten 
opzichte van afvalscheiding door hen meer duidelijkheid te geven over afvalscheiding en de gevolgen van 
vervuiling van schone grondstofstromen. We gaan werken met preventieve voorlichting, actieve communicatie 
door Avri èn gemeenten en – als uiterst middel – inzet van handhaving om dit te bereiken. In de begroting 2021 is 
aan de gemeenten voorgesteld om middelen voor gedragssturing te reserveren. 
 
We hebben in 2020 de capaciteit voor communicatie binnen de organisatie reeds verstevigd en werken aan de 
ontwikkeling van communicatie-instrumenten. Er is een nieuwe Avri app in ontwikkeling die in verschillende fasen 
getest wordt waarbij inwoners en raadsleden betrokken worden. In de app willen we inzicht gaan bieden in 
scheidingsprestaties en meer flexibiliteit aan inwoners bieden om informatie te ontsluiten en van dienstverlening 
gebruik te maken. De app zal naar verwachting in het najaar gepresenteerd worden. 
 
Werken aan prijsstabiliteit en kostenbeheersing 
Het vergroten van de prijsstabiliteit draagt bij aan het verbeteren van de voorspelbaarheid naar inwoners. De 
begroting is de afgelopen jaren steeds afhankelijker geworden van marktmechnismes en scheidingsgedrag van 
inwoners. Markttarieven van diverse grondstofstromen staan al enige jaren onder druk, waardoor kwaliteitseisen 
van afnemers toenemen en vergoedingen sterker dalen dan verwacht. Deze landelijke trend zorgt de afgelopen 
jaren voor toegenomen financiële risico’s en is een belangrijke oorzaak van een stijgend tarief afvalstoffenheffing.  
 
Om meer prijsstabiliteit te realiseren willen we zoeken naar nieuwe manieren om (grondstof)opbrengsten te 
genereren. In alle stappen van de keten van circulariteit (productie, consumptie, verwerking) liggen kansen om de 
invloed te vergroten of tot slimme, duurzame oplossingen te komen. Voorbeelden hiervan zijn samenwerking met 
producenten van verpakkingen, verbetering van de gedragssturing van inwoners en samenwerken (of zelf 
uitvoeren) op het gebied van verwerkingsactiviteiten rondom van afval- en grondstofstromen. We willen 
onderzoeken of hierdoor kosten kunnen worden verlaagd en risico’s kunnen worden verkleind of gespreid. De 
eerste verkennende gesprekken met de markt vinden momenteel plaats. In de begroting 2021 is 
onderzoeksbudget hiervoor aangevraagd.  
 
De verbetering van het weerstandsvermogen is een noodzakelijke randvoorwaarde om prijsstabiliteit te realiseren 
en de invloed van risico’s te verminderen. De financiële weerstand binnen Avri is al een aantal jaren ontoereikend 
om de toegenomen (markt)risico’s te dekken. Het ontwikkelen van weerstandscapaciteit reduceert het effect van 
de huidige externe marktomstandigheden op de tarieven afvalstoffenheffing. Bij de kadernota en begroting is actief 
het gesprek met gemeenten gevoerd over de mogelijkheden tot verbetering van het weerstandsvermogen. Bij de 
begroting 2021 is dit als uitgangspunt verwerkt en is zienswijze hierover aan de gemeenten gevraagd. 

Ook een meer robuuste en wendbare bedrijfsvoering draagt bij aan de voorspelbaarheid van de organisatie. We 
willen met onze bedrijfsvoering continu invulling kunnen blijven geven aan de sterk veranderende 
maatschappelijke behoeftes. Deze – en andere - trends vormen de basis voor het huidige proces van organisatie 
inrichting, waarbij de herijking van de organisatiestructuur en -sturing centraal staat. Dit proces zal na de zomer 
van 2020 verder uitgewerkt en ingericht worden.  
 
Eén van de trends waarop Avri wil anticiperen is de wens tot het leveren van meer maatwerk aan gemeenten. De 
afgelopen tijd is gebleken dat behoeften en standpunten van gemeenten uiteenlopen, bijvoorbeeld rondom de 
inzet van verenigingen in het basispakket. Als randvoorwaardelijke stap hierbij is in de begroting 2021 inzicht 
geboden in de kosten per product, gebaseerd op het door het Algemeen Bestuur vastgestelde productenboek. 
waardoor de kostprijs van iedere afzonderlijke dienst in het basispakket is berekend. Dit maakt de dienstverlening 
door Avri meer inzichtelijk en kan bijdragen aan de bestuurlijke verkenning over maatwerk. 
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4 SAMENVATTING BESTUURSRAPPORTAGE 
 

 
 
In deze samenvatting richten we ons op de kernboodschappen uit deze bestuursrapportage. 

 
Circulariteit; coronavirus zorgt voor hoger aanbod afvalstromen en hogere kosten 
Op basis van analyse van het aanbod van afval en grondstoffen in de eerste maanden van 2020 verwachten 
we een gemiddeld aanbod van 78kg. restafval per inwoner, een daling van 22% ten opzichte van het 
jaargemiddelde 2019. De landelijke doelstelling voor 2020 (100 kg.) zal naar verwachting ruimschoots 
worden behaald. Avri-gemeenten doen het daarmee goed in vergelijking met de landelijke gemiddelden. Ook 
de regionale doelstelling (75 kg. restafval per inwoner per jaar) zal nagenoeg worden behaald. 
 
 

 
Grafiek 1 (totale inzameling grondstoffen) en 2 (ingezameld restafval per inwoner) 
 
Ten opzichte van het tweede half jaar 2019 (aanvang van het nieuwe afvalbeleid) ligt het aanbod op 
nagenoeg gelijk niveau. In de maanden maart en april is echter een duidelijke toename in het aanbod 
waarneembaar die we toeschrijven aan het Coronavirus. De gevolgen van het virus vertroebelen daarmee 
de trend van het afvalaanbod. In voorliggende bestuursrapportage gaan we uit van 3700 ton extra restafval 
door het virus, een effect van 15 kg. per inwoner.  
 
Het verhoogde afvalaanbod zorgt ook voor hogere kosten. We verwachten € 250.000 aan meerkosten voor 
2020 door het coronavirus. De meerkosten worden met name veroorzaakt door hogere verwerkingskosten 
(zoals extra personele inzet bij de milieustraten en transportkosten) en dalende marktvergoedingen vanwege 
stagnerende afzetmarkten. Hierbij benadrukken we dat de effecten van corona voor dit kalenderjaar uiterst 
onzeker zijn. Zo kan een andere invulling van de vakantieperiode door inwoners van invloed zijn op het afval 
aanbod. Ook bij GFT, grof huishoudelijk afval en hout constateren we een aanzienlijke toename in het 
aanbod. Daarnaast zien we nadelige effecten op de verwerkingsmarkt. Verwerkers kennen afzetproblemen 
door de corona maatregelen en berekenen de kosten door in de verwerkingstarieven. In 2020 is een 
vergoeding voor textiel zelfs komen te vervallen en moet op dit moment betaald worden om het textiel af te 
zetten.  
 
Bijdrage gemeenten gevraagd om verwacht financieel tekort over 2020 te dekken 
In de jaarstukken 2019 zijn de eerste effecten van het nieuwe afvalbeleid bekend geworden. Hierbij zijn 
structurele financiële nadelen gemeld op basis van de marktontwikkelingen en het aanbod afvalstromen van 
naar verwachting € 1,4 mln. De tarieven afvalstoffenheffing voor 2020 waren op dat moment al vastgesteld 
waarbij in de tariefstelling voor 2020 nog geen rekening was gehouden met afvaltoerisme en vervuiling van 
grondstoffen, waardoor dit tekort zich dit jaar opnieuw voordoet. 
 
In voorliggende bestuursrapportage verwachten we een tekort van in totaal € 1,8 mln. In het reguliere 
aanbod (zie vorige alinea) zien we geen significante afwijkingen ten opzichte van het tweede halfjaar van 
2019 (€ nadeel € 1,4 mln.). Doordat we extra kosten vanwege het coronavirus hebben moeten maken en 
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vanwege de afronding van het project “Omgekeerd inzamelen” (o.a. begeleiding plaatsingsprocedure 
ondergrondse containers en wisseling mini containers) verwachten we dat dit tekort met € 0,4 mln. oploopt 
tot € 1,8 mln. We verwachten – mede door inzet van de reserve bedrijfsafval – binnen Avri € 1,7 mln. van dit 
tekort te kunnen dekken. € 0,1 mln. moet worden gedekt door de deelnemende gemeenten (naar rato van 
het aantal inwoners per gemeente). Gemeenten wordt gevraagd rekening te houden met een bijdrage aan 
Avri, mede gelet op de huidige risico’s en onzekerheden van dit begrotingsjaar. Voorbeelden hiervan zijn de 
huidige corona crisis, de afrekening van het kunststof verpakkingsmateriaal 2017 en een brand bij onze 
verwerker van PMD.  
 
Leefbaarheid; uitvoering Integraal Beheer Openbare Ruimte op schema 
Avri streeft naar partnerschap met haar gemeenten als het gaat om 'Schoon, Heel en Veilig' in de openbare 
ruimte. Sinds 2012 voeren we onderhoudstaken in de openbare uit voor individuele gemeenten. We voeren 
de taken uit op basis van de gewenste kwaliteitseisen van de gemeente en streven tevens naar meerwaarde 
door perspectief te bieden aan medewerkers met een achterstand tot de arbeidsmarkt, door duurzaam te 
innoveren en door schaalvoordelen te benutten.  
 
Voor begrotingsjaar 2020 worden de onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd binnen de geldende 
dienstverleningsovereenkomst (DVO). De corona maatregelen hebben impact gehad op de inzet van het 
uitvoerend personeel. Mede vanuit de maatschappelijke betrokkenheid heeft Avri relatief veel kwetsbare mensen 
in dienst die extra geraakt worden door de coronamaatregelen. Hierdoor moest een substantieel deel van de 
mensen niet of op andere wijze worden ingezet. Desondanks liggen de onderhoudswerkzaamheden voor 2020 op 
schema. Wel worden we geconfronteerd met hogere kosten die volgen uit gewijzigde wetgeving rondom de inzet 
van medewerkers met een achterstand tot de arbeidsmarkt. 
 
Avri heeft in overleg met haar gemeenten de structuur van de DVO’s en de werkbegrotingen geüniformeerd.  
Het resultaat voor de IBOR-gemeenten is een gedragen uniform format en (diensten)structuur voor de DVO, 
de rapportage en de werkbegroting. Hierdoor neemt de vergelijkbaarheid tussen de gemeenten onderling 
toe, wat leidt tot meer sturingsinformatie. 
 
In deze bestuursrapportage 2020 worden de baten en lasten van het pluspakket geactualiseerd op basis van 
de met iedere gemeente afzonderlijk voor 2020 overeengekomen opdrachten en hieruit volgende 
werkbegrotingen. De baten en lasten van het programma pluspakket nemen met € 1 mln. (8%) toe ten 
opzichte van de GR-begroting 2020 (opgesteld april 2019). De stijging van baten en lasten is een gevolg van 
zowel uitbreiding van DVO-taken, areaaluitbreiding als kostenstijgingen door marktwerking.  
 
Toezicht en handhaving; bijdrage aan naleving Corona maatregelen 
De handhavers van Avri zijn zichtbaar in de openbare ruimte en vervullen een belangrijke rol in de gedragssturing 
van inwoners. Door inwoners te informeren, te waarschuwen en – in het uiterste geval – te beboeten leveren zij 
een belangrijke bijdrage in het handhaven van de leefbaarheid van ieders woonomgeving.  
 
Avri levert al meerdere jaren diensten op het gebied van toezicht en handhaving op (onderdelen van) de 
Algemene Plaatselijke Verordening van individuele gemeenten. De aanvullende dienstverlening zorgt voor 
schaalvoordeel op de handhavingstaken van Avri en kansen op integraal handhaven door combinatie met de 
afvalstoffenverordening (programma basispakket). Om een professionaliseringsslag te maken is Avri met 
meerdere gemeenten in gesprek om de samenwerking te bestendigen in meerjarige contracten. Dat 
bewerkstelligt continuïteit en zekerheid om de dienstverlening voor gemeenten de komende jaren nog verder 
te ontwikkelen op een wijze die past binnen een integrale aanpak in de openbare ruimte.  
 
De coronacrisis heeft ook grote invloed gehad, en nog steeds, op de werkzaamheden van het team toezicht 
en handhaving. In overleg met de gemeenten zijn de werkzaamheden afgestemd op de belangrijkste 
behoefte, het handhaven van allerlei nieuwe maatregelen rondom corona. Vooral in de begin periode van de 
corona-crisis is veelvuldig opgetreden en zijn meerdere procesen-verbaal uitgeschreven. Verder hebben 
onze boa’s veel aandacht besteed aan het informeren over en uitleggen van de genomen corona-
maatregelen, aan inwoners en ondernemers. Mede hierdoor worden in algemene zin de richtlijnen goed 
nageleefd. 
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5 PROGRAMMA BASISPAKKET 
 
 

 

 

AFVALBEHEER 

 

 

 

 

 
5.1 Inleiding  
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.  
 
5.2 Wat willen we bereiken? 
Met de uitvoering van dit basispakket beoogt Avri een schoon Rivierenland tegen zo laag mogelijke kosten voor de 
inwoners. Avri voert de inzameling en scheiding van afval zo efficiënt en effectief mogelijk uit om de regionale 
doelstellingen te realiseren. Sinds 2010 is de inzameling erop gericht om het verspillen van grondstoffen zoveel 
mogelijk te voorkomen. Grondstofverspilling leidt tot opwarming van de aarde en bovendien zijn sommige 
grondstoffen schaars. Nederland is afhankelijk van andere landen voor import van grondstoffen waardoor onze 
economie kwetsbaar is. Daarnaast plegen we samen met die andere landen roofbouw op onze eigen aarde en 
raakt de aarde vervuild omdat grondstoffen niet opnieuw gebruikt worden, maar worden verbrand, gestort of 
weggegooid in de natuur. We kunnen deze verspilling en vervuiling tegengaan door inwoners te stimuleren om 
hun afval zo goed mogelijk te scheiden en die stromen vervolgens gescheiden in te zamelen. 
 
Op 1 juli 2019 is het nieuwe beleid Van Afval Naar Grondstof (VANG) ingevoerd, waarbij de doelstelling is 
vastgesteld om per 2020 maximaal 75kg restafval per inwoner te produceren. Om dit te bereiken is een 
comfortprikkel ingevoerd, naast de bestaande prijsprikkel (betalen per aanbieding restafval). De inwoners van de  
acht regiogemeenten brengen vanaf 1 juli 2019 hun restafval zelf naar een ondergrondse container in de buurt.  
 
5.3 Stand van zaken en beleidsontwikkelingen 
In 2020 voeren we het vastgestelde basispakket uit, waarbij de uitvoering van nieuw afvalbeleid voor een 
verschuiving van de omvang van diensten zorgt. Avri legt daarbij de focus op de inzameling van schone 
grondstoffen en vermindert de service op restafval.  
 
2020 is het eerste gehele kalenderjaar waarin het nieuwe afvalbeleid wordt uitgevoerd. In de eerste maanden zijn 
we geconformeteerd met diverse bijzondere omstandigheden. Allereerst de effecten van het coronavirus. Deze 
zijn van grote invloed geweest op de dienstverlening en zullen in 2020 een vertekend beeld geven van de nieuwe 
manier van inzamelen en behaalde resultaten. Zo zien we dat er meer communicatie inzet nodig is om inwoners 
goed te informeren tijdens de corona crisis. 
  

Dit programma gaat over: 

het inzamelen van verwerken van huishoudelijke 

afvalstromen en grondstoffen. 
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In mei heeft er een grote brand plaatsgevonden in de overslaghal waar het afval en de grondstoffen ligggen 
opgeslagen. De situatie was snel onder controle en medewerkers hebben geen gevaar gelopen. Door het 
adequaat handelen kon de impact op de bedrijfsvoering zo klein mogelijk blijven. Er is wel schade aan de 
overslaghal geleden. Het eigen risico van 75k is en kosten (25k) die niet gedekt worden door de verzekering zijn 
opgenomen in de bestuurrapportage.  
 
Corona crisis 
In maart werden de eerste maatregelen genomen om het coronavirus te bestrijden vanuit de landelijke richtlijnen. 
De Rijksoverheid heeft cruciale beroepsgroepen aangewezen die de samenleving draaiende moeten houden. De 
medewerkers van Afvalbeheer vallen ook onder deze beroepsgroep. We hebben dusdanige maatregelen 
genomen dat we ons primaire proces in stand konden houden en de risico’s beperkt waren. Alle inzamel 
activiteiten hebben we in deze periode in stand kunnen houden. Er is door de organisatie hard gewerkt om dit met 
elkaar te doen en daar zijn we dan ook trots op. 
 
De handhaving is van maart tot en met mei ingezet door de gemeenten op de nood-verordening. Hierdoor is er 
minder inzet geweest op het controleren van schone afvalstromen en bijplaatsingen. Dit zorgt ervoor dat we dit 
jaar minder uren besteden aan de ASV maar ook dat verminderd toezicht houden en handhaven op schone 
afvalstromen ervoor zorgt dat de vervuiling is toegenomen. Zo zien we in de rapportages van papier en textiel een 
toename van vervuiling van tussen de 5% en 10% ten opzichte van de eerste 2 maanden van dit jaar. 
 
De corona crisis heeft ook goed inzicht gegeven in de (on)geschiktheid van onze milieustraten bij grote drukte. Er 
is een enorme toename geweest van bezoekers op de milieustraten en daarmee ook een toename van afval en 
grondstoffen. De verwachting is dat het extra gebrachte bouw en sloopafval en restafval tot meer inkomsten zal 
leiden dan begroot. Ook heeft het dagelijks bestuur besloten om een extra groendepot te maken (in te huren) in 
Opheusden en daarmee de milieustraat Tiel te ontlasten en de service voor inwoners te verhogen. Het 
onderzoeksrapport naar het functioneren van de milieustraten en het toekomstbestendig maken zal in het najaar 
gepresenteerd worden aan het algemeen bestuur. De verwachte financiële gevolgen van de Corona crisis zijn 
uitgewerkt in de financiële paragraaf van dit programma (par. 5.4). 
 
Circulaire verwerking incontinentiemateriaal 
In maart 2020 heeft het dagelijks bestuur het besluit genomen om naast de pilot in West Maas en Waal nog een 
pilot te starten in Neder Betuwe. De inzameling is gericht op huis aan huis inzameling van alleen incontinentie 
materiaal (in afwijking van het eerder genomen AB besluit). De kosten voor deze pilot worden betaald door de 
gemeente Neder Betuwe in het pluspakket. In juli ligt er een voorstel in het algemeen bestuur om de pilots door te 
zetten tot 1 april 2021 en de inkomstenderving door onttrekking van incontinentie uit restafval door te belasten aan 
West Maas en Waal. 
Het besluit van ARN is herhaaldelijk uitgesteld en daardoor lopen de pilots ook langer door. Er is een 
voorgenomen besluit genomen vanuit ARN waardoor we vanaf medio 2021 waarschijnlijk materiaal kunnen gaan 
aanleveren voor circulaire verwerking. ARN stelt een aantal randvoorwaarden die eerst meer zekerheid moeten 
geven voordat een definitief besluit genomen wordt. Een belangrijke voorwaarden is om te zorgen dat er 
voldoende input is voor de installatie.  
 
Bevoegdheid aanwijzen locaties brengvoorzieningen 
Het voorstel is om de bevoegdheid voor het aanwijzen van locaties van brengvoorzieningen weer terug te leggen 
bij de gemeenten. Deze was bij Avri neergelegd vanwege de grootschalige plaatsing bij de invoering van het 
nieuwe afvalbeleid. Doordat het Algemeen Bestuur van 16 april niet doorging is het besluit doorgeschoven naar 9 
juli. De intentie van het besluit is dat gemeenten vanaf 1 augustus weer in de lead zijn voor het aanwijzen van 
locaties. Het project voor de invoering van het nieuwe afvalbeleid is op 31 december 2019 afgerond, daarna is de 
werkorganisatie doorgegaan met plaatsen van veelal autonome groei en in gebieden waar de complexiteit groot 
was en in 2019 voorlopig was gekozen voor een tijdelijke voorziening. Ook lopen er nog beroepszaken en zijn er 
nieuwe bezwaren gekomen op beschikkingen die dit jaar zijn vastgesteld en afgehandeld dienen te worden.  
 
Kleine kernen 
Er zijn 13 kleine kernen die gepositioneerd zijn tussen binnengebied (ondergrondse pas) en buitengebied (mini 
container). Beide inzamelsystemen zijn daar op dit moment actief. We gaan per kern bekijken hoe we tot optimale 
invulling van de afvalinzameling kunnen komen. De analyse zal uitwijzen wat de uitvoeringskosten worden voor 
eventueel verplaatsen, verwijderen of extra bijplaatsen van containers. Uitvoering zal in 2021 plaatsvinden.  
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Communicatie met inwoners 
De maatschappij moet verduurzamen om een goede toekomst te kunnen bieden aan onze kinderen en 
kleinkinderen. Dat vraagt om een aanpassing van het menselijke gedrag en ontwikkeling en benutting van 
duurzame technologie. Met doelgerichte communicatie mede gericht op gedragsverandering ondersteunen en 
faciliteren wij inwoners in het beter scheiden en aanbieden van hun afval. De nieuwe Avri app is in ontwikkeling en 
zal in het najaar gepresenteerd worden. Inmiddels wordt gewerkt aan fase 2, het uitbreiden van de 
functionaliteiten, zodat het voor inwoners gemakkelijker wordt om van Avri diensten gebruik te maken. 
Strategisch communicatieplan is in ontwikkeling en uitvoering geven hieraan is belangrijk, bijvoorbeeld om in te 
spelen op toenemend gebruik van social media door inwoners. Om dit allemaal te doen is capaciteit nodig om 
communicatietools te vernieuwen of aan te passen. De extra capaciteit heeft een financieel effect op de begroting 
van ca. € 150.000. 
 
Nedvang heeft onderzoek gedaan naar de doelstelling en het resultaat van het project nieuw afvalbeleid 
Het landelijke VANG-programma heeft een grote invloed op gemeenten. Veel gemeenten passen hun afvalbeleid 
aan om zodoende te komen tot minder restafval per inwoner en een hoger percentage afvalscheiding. Om deze 
transitie te ondersteunen heeft Nedvang onderzoek gedaan. Het doel van het onderzoek naar de organisatorische, 
kwalitatieve en kwantitatieve aspecten van de invoering van omgekeerd inzamelen is tweeledig. Enerzijds dient te 
worden bepaald op basis van welke stappen omgekeerd inzamelen succesvol zou kunnen worden ingevoerd door 
gemeenten of hun gemeentelijke diensten. Anderzijds dient te worden onderzocht wat de kwalitatieve en 
kwantitatieve effecten zijn van de invoering van het systeem op de ingezamelde hoeveelheden grondstoffen en 
restafval. Bovenstaande doelen zijn bereikt en hebben geresulteerd in een implementatieplan voor de invoering van 
omgekeerd inzamelen en in een effectanalyse voor de huishoudelijke afvalstromen. Hiermee kunnen gemeenten 
die omgekeerd gaan inzamelen ondersteund worden met ervaringen van andere gemeenten. 
 
Kunststof, blik en drankenkartons (PMD) 
De VNG heeft een nieuw regiemodel vastgesteld. Vanaf 1 maart is ons contract met de verwerker afgelopen en 
zijn we met het Afvalfonds een nieuw contract aangegaan. Het nieuwe model is erop gericht dat we alleen nog 
een vergoeding krijgen voor inzamelen en overslag en niet meer voor de kosten die de verwerker maakt. Het 
Afvalfonds maakt nu zelf afspraken met verwerkers waardoor het risico op fluctuatie van de uiteindelijke 
vergoeding verminderd. De vergoeding is vastgesteld en is gelijk aan de eerdere vergoeding voor het inzamelen. 
Wel zien we een toename van vervuiling en is het risico dat we meer afkeur krijgen. Omdat het sorteren enkele 
maanden duurt hebben we nog geen concrete cijfers en gaan we uit van 15% vervuiling.  
Naast het nieuwe contract moeten we nog steeds afrekenen over de jaren 2017 – 2018 – 2019 en 3 maanden 
2020 volgens het oude contract. Gezien de fluctuaties is het aannemelijk dat het risico zich zal voordoen en 
daarmee de bedragen die in de risico paragraaf zijn opgenomen realistisch zijn.  
 
5.4 Ontwikkeling van de baten en lasten 
 
Toelichting op de baten en lasten afgezet tegen de begroting 2020 
De trend die in de jaarstukken 2019 is geconstateerd zet zich in de eerste maanden van 2020 voort. 
Afvaltoerisme en vervuiling zorgen voor een verminderd aanbod restafval en daarmee een daling van de 
variabele afvalstoffenheffing. Daarnaast zorgen marktontwikkelingen voor dalende grondstofvergoedingen. 
In tabel 1 is het resultaat van het programma basispakket uiteengezet. Hierin wordt het verwachte nadelige 
financieel resultaat over 2020 van € 1,8 mln. inzichtelijk. Afgezet tegen de begroting van het basispakket is 
de afwijking 6%.  
 

 
Tabel 1: Resultaat programma basispakket 
 
Een detailanalyse van de categorieën in bovenstaande tabel is opgenomen in bijlage 1. 
 
Voortzetting effecten grondstoffenmarkt en scheidingsgedrag uit 2019 
De mutaties voor 2020 komen voor een groot deel overeen met de ontwikkelingen uit de jaarstukken 2019. 
De belangrijkste betreffen de negatieve gevolgen van het scheidingsgedrag van inwoners (o.a. vervuiling 
grondstoffen, afvaltoerisme) en met name de dalende prijzen op de grondstoffenmarkt (o.a. papier, kunststof 
verpakkingen en textiel). De begroting van Avri is de laatste jaren steeds meer onderhevig aan deze niet 
beïnvloedbare marktontwikkelingen. We zien hierdoor financiële nadelen op de baten afvalstoffenheffing en 
baten uit ingezamelde grondstoffen wat leidt tot een verwacht nadelig financieel resultaat over 2020 van  

RESULTAAT PROGRAMMA BASISPAKKET Begroting 2020 Berap 2020 Verschil %

Opbrengsten afvalstoffenheffing 23.131 22.400 -731 -3,2%

Opbrengsten grondstoffen 4.901 3.894 -1.007 20,5%

UItvoeringskosten basispakket -28.032 -28.098 -66 0,2%

Resultaat programma basispakket 0 -1.804 -1.804
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€ 1,8 mln. In de jaarstukken 2019 gingen we nog uit van een structureel nadelig effect van € 1,4 mln. Daarbij 
komen meerkosten als gevolg van de corona crisis en de afronding van het project Omgekeerd Inzamelen.  
 
In onderstaande tabel zijn de voor- en nadelen opgenomen die niet in de jaarstukken 2019 voorzien waren. 
 

 
Tabel 2: structurele effecten nieuwe beleid 
 
In onderstaande tabel zijn de geschatte financiële effecten van het coronavirus nader gespecificeerd. 
 

 
Tabel 3: Corona effecten 
 
  

               1.400 

Nadelen berap 2020

Afronding project omgekeerd inzamelen 230                   

- communicatie en omwisseling mini-containers 140                      

- Begeleiding plaatsingsprocedure ondergrondse 

containers

90                        

Aanscherping aanbestedings- en inkoop beleid 

(rechtmatigheid) 120                   
Overige mutaties (o.a. lagere onderhoudskosten 

brengvoorzieningen, windmolenpark en extra kosten communicatie) -180                 

Corona Effecten 250                   

Nadeel berap 2020 1.820               

Structurele effecten nieuwe beleid
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Dekking van het exploitatietekort 
Het verwachte tekort over 2020 (€1,8 mln.) wordt grotendeels gedekt door de voorziening basispakket 
(€ 1,4 mln.) en kan vervolgens deels gedekt worden door het inzetten van de reserve bij het programma 
bedrijfsafval (€ 0,3mln). Het gevolg van deze onttrekkingen is dat de voorziening van het basispakket en de 
reserve van bedrijfsafval uitgeput zijn. Omdat het tarief afvalstoffenheffing voor 2020 al is vastgesteld kan 
hieruit geen extra dekking worden gegenereerd. Voor het restant van ca € 0,1mln zal een beroep gedaan 
moeten worden op het weerstandsvermogen bij de deelnemende gemeenten. In onderstaande tabel is de 
verdeling per gemeente uiteengezet gebaseerd op de vastgestelde Bijdrageverordening Avri.  

 
Tabel 4: bijdrage tekort per gemeente 
 
5.5 Samenvatting baten en lasten 
 
In onderstaande tabel worden de baten en lasten van dit programma samengevat.  
 

 
Tabel 5: Baten en lasten programma basispakket 

Voor de aanvullende reservemutatie van € 177.000 wordt voorgesteld deze te dekken uit de reserve 
Bedrijfsafval. Dit is onder voorbehoud van goedkeuring door het Algemeen Bestuur.  

 

 

  

af te 

dekken

Buren 26.568    11% 14             

Culemborg 28.555    12% 15             

Maasdriel 24.693    10% 13             

Neder-Betuwe 24.034    10% 13             

Tiel 41.978    17% 22             

West Betuwe 50.697    21% 27             

West Maas en Waal 19.076    8% 10             

Zaltbommel 28.451    12% 15             

Eindtotaal 244.052 100% 130           

Aantal inwoners per 1-1-2019  (bron: CBS)

BATEN EN LASTEN PROGRAMMA BASISPAKKET Begroting 2020 Berap 2020 Verschil %

Lasten

Lasten uitvoering Basispakket 25.459 25.396 -63

BTW Basispakket 13,5% 2.751 2.879 128

Kwijtscheldingen 1.059 1.044 -15

Totaal lasten 29.269 29.319 50 0,2%

Baten

Verwerkingsopbrengsten grondstoffen 4.901 3.894 -1.007

Inzet voorziening Basispakket 63 63 0

Baten afvalstoffenheffing 24.190 23.444 -746

Afrekening naar voorziening inzameling 1 1.497 1.496

Totaal baten 29.155 28.898 -257 -0,9%

Saldo baten en lasten -114 -421 -307

Gemeentelijke bijdrage (o.b.v. bijdrageverordening) 0 130 130

Resultaat voor bestemming -114 -291 -177

Reservemutatie -114 -291 -177

Resultaat na bestemming 0 0 0
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6 PROGRAMMA PLUSPAKKET 
 

 

 

 

IBOR 

 

 

6.1 Inleiding  
In dit programma zijn diensten opgenomen die individuele gemeenten in aanvulling op het basispakket 
contractueel van Avri kunnen afnemen. Dankzij dit pluspakket levert Avri een breed dienstenpakket voor 
haar gemeenten. De grootste activiteit binnen het pluspakket betreft het integraal beheer van de openbare 
ruimte (IBOR). Dit bevat zowel de uitvoering- en beheertaken op het gebied van groen, grijs, riolering, 
verkeer, openbare verlichting, begraafplaatsen, speeltuinen, gladheidbestrijding en ongediertebestrijding als 
de intake en afhandeling van meldingen in de openbare ruimte. Daarnaast levert Avri op verzoek de 
technische advisering bij de onderhoud- en uitvoeringsprojecten in de openbare ruimte. Verder levert Avri 
diensten op het gebied van toezicht en handhaving op (onderdelen van) de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV). Voor een aantal gemeenten worden afvalstromen uit de openbare ruimte verwerkt en 
extra inzamelrondes van restafval en/of gft gereden.  
 
Avri streeft naar partnerschap met haar gemeenten als het gaat om 'Schoon, Heel en Veilig' in de openbare 
ruimte. Binnen dit partnerschap wil Avri een betrouwbare partij zijn die zonder winstoogmerk extra klantwaarde 
levert vanwege haar regionale binding, jarenlange ervaring in de regio en diversiteit en samenhang in het aanbod 
van de dienstverlening. Hierbij staat een bedrijfsmatige, transparante en klantgerichte aanpak voorop. Deze 
aanpak bieden we wanneer het gaat om daling van kosten, verbetering van kwaliteit, perspectief voor 
medewerkers, innovatie en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit is vooral te danken aan de goede en 
intensieve samenwerking tussen de zes opdracht gevende gemeenten en Avri. 
 
We doen ons werk in goede samenwerking met de gemeenten en regionale marktpartijen. We willen een 
betrouwbare partner zijn, die zonder winstoogmerk maar vanuit maatschappelijke betrokkenheid meerwaarde 
levert voor onze regio. Hierbij staat circulariteit en duurzaamheid voor mens en milieu voorop. We zijn transparant 
in ons werk en bieden zo goed mogelijk maatwerk aan. In onze bedrijfsvoering streven we continu naar 
verbetering, een optimale verhouding tussen kwaliteit en kosten met oog voor innovatie. 
 
Door de schaalgrootte zijn we in staat professioneel, snel en flexibel te reageren en de inzet dusdanig 
efficiënt te organiseren waar deze nodig is. Hierdoor kunnen we het 'Schoon, Heel en Veilig' houden van de 
openbare ruimte steeds efficiënter en effectiever uitvoeren. Dit kan alleen door de goede afstemming en 
samenwerking met de deelnemende gemeenten. De ingezette ontwikkeling naar een uniforme 
dienstverleningsovereenkomst, rapportage- en begrotingsstructuur (dienstenstructuur) draagt bij aan het 
verder professionaliseren van de afdeling IBOR van Avri.  
 
  

Dit programma gaat over: 

de aanvullende activiteiten die Avri verricht voor 

gemeenten zoals het Integraal Beheer van de 

Openbare Ruimte (IBOR) en handhavingstaken. 
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We bieden de diensten uit het pluspakket tegen kostprijs aan. Dit betekent dat op deze activiteiten geen 
winst door Avri wordt behaald. In de (raam)overeenkomsten die Avri met gemeenten afsluit voor de 
pluspakket activiteiten is voor IBOR afgesproken dat alle lusten en lasten voor rekening van de gemeenten 
komen. Er is zodoende geen weerstandscapaciteit voor IBOR bij Avri ingericht, maar uitsluitend voor de 
operationele risico's van de andere pluspakket activiteiten. Voor activiteiten waarin de overeenkomst de 
risico's niet afdekt, worden de geringe exploitatieresultaten verrekend met de reserve pluspakket van Avri. 
Op basis van de gemaakte DVO-afspraken worden de uitgaven door Avri periodiek aan de betreffende 
gemeenten verantwoord. De begrotingen en voortgangsrapportages worden zo veel mogelijk afgestemd op 
de planning en control cyclus van de opdracht gevende gemeenten.  
 
6.2 Ontwikkelingen Integraal Beheer Openbare Ruimte 
 
Coronacrisis 
Mede vanuit de maatschappelijke betrokkenheid heeft Avri relatief veel kwetsbare mensen in dienst die extra 
geraakt worden door de coronamaatregelen. Hierdoor kon een substantieel deel van deze mensen niet worden 
ingezet. In de periode maart en april 2020 is ongeveer een kwart van de medewerkers veelal preventief thuis in 
quarantaine gebleven. Maar de natuur houdt daar geen rekening mee. In het voorjaar wordt met name veel inzet 
gevraagd in het groenbeheer. Dat betekent dat de medewerkers die aan het werk zijn, een tandje extra hebben 
moeten bijzetten. Door het droge weer was het onkruid tot nu toe  nog op niveau te houden. Nieuwe aanplant 
vroeg om extra inzet bij het watergeven. Daarnaast is het vervoeren van personeel  naar hun werkplek door de 1,5 
meter afstandregel, lastig. Er zijn meer transportbewegingen nodig wat ten koste gaat van de inzet buiten. De 
medewerkers die aan het werk zijn, doen er alles aan om alle werkzaamheden door te laten gaan.  

Op dinsdag 25 maart heeft het RIVM een artikel gepubliceerd waaruit blijkt dat het coronavirus in afvalwater is 
aangetroffen. Mensen die werken met afvalwater lopen hierdoor een verhoogd risico. Avri wil haar medewerkers 
zoveel mogelijk beschermen tegen dit virus en heeft besloten de rioolgemalen (in de gemeenten Buren, Tiel en 
Neder Betuwe) tijdelijk niet meer te reinigen en te zoeken naar alternatieve mogelijkheden. Inmiddels is het 
reinigen van de rioolgemalen met aangepaste werkwijze en extra beschermingsmaatregelen weer opgepakt. 

Herziening  structuur DVO en rapportages 
Avri heeft voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte met 4 gemeenten en voor Handhaving met 3 
gemeenten een DVO afgesloten. Deze DVO’s waren verschillend van elkaar. Bij het opstellen van zowel de 
rapportage als de werkbegrotingen is dit onpraktisch en niet efficiënt. Avri heeft in overleg met haar gemeenten de 
structuur van de DVO’s en de werkbegrotingen geuniformeerd.  Het resultaat voor de IBOR gemeenten is een 
gedragen uniform format en (diensten)structuur voor de DVO, de rapportage en de werkbegroting. Hierdoor wordt 
de beheersbaarheid en efficiency van de administratieve processen vergroot en neemt de vergelijkbaarheid 
tussen de gemeenten onderling toe, wat leidt tot betere sturingsinformatie. Voor de Handhavingsgemeenten zijn 
de overeenkomsten nog in ontwikkeling. 

Toezicht en handhaving 
Voor alle gemeenten voert Avri de controle op de afvalstoffenheffing uit (basispakket). Daarnaast levert Avri 
diensten op het gebied van toezicht en handhaving op (onderdelen van) de Algemene Plaatselijke 
Verordening en parkeer- verkeerstoezicht van individuele gemeenten. Deze aanvullende dienstverlening 
zorgt voor een schaal- en efficiency voordeel (kwalitatief en financieel) bij de uitvoering van de 
handhavingstaken van Avri. Bij de uitvoering van taken nemen de Boa’s gelijktijdig alle aspecten in de 
openbare ruimte mee. Dit draagt in grote mate bij aan de leefbaarheid en het veiligheidsgevoel in onze 
gemeenten. Om te komen tot een verdere professionaliseringsslag, is Avri met meerdere gemeenten in 
gesprek om de samenwerking te bestendigen in meerjarige contracten. Dat bewerkstelligt continuïteit en 
zekerheid om de dienstverlening voor gemeenten de komende jaren nog verder te ontwikkelen op een wijze 
die past binnen een integrale aanpak in de openbare ruimte. Met de gemeente Tiel heeft Avri een 
overeenkomst voor onbepaalde tijd. Met de gemeente Zaltbommel is de principe afspraak gemaakt dat Avri 
alle gemeentelijke toezicht- en handhavingstaken (domein I) vanaf 2020, voor meerdere jaren, uitvoert. Met 
de gemeente Culemborg zijn we hierover in overleg. 
 
De Coronacrisis heeft ook grote invloed gehad, en nog steeds, op de werkzaamheden van het team toezicht en 
handhaving. In overleg met de gemeenten zijn de werkzaamheden afgestemd op de belangrijkste behoefte, het 
handhaven van allerlei nieuwe maatregelen rondom corona. Vooral in de begin periode van de corona-crisis is 
streng opgetreden en zijn meerdere procesen-verbaal uitgeschreven. Verder hebben onze boa’s veel aandacht 
besteed aan het informeren over en uitleggen van de genomen corona-maatregelen, aan inwoners en 
ondernemers. Mede hierdoor worden in algemene zin de richtlijnen goed nageleefd. Vanwege de grote inzet voor 
handhaving van de corona maatregelen is er minder tijd geweest voor toezicht en handhaving van de overige 
regelgeving. Controles op de Drank- en Horecawet zijn er nagenoeg niet geweest omdat de horeca veelal 
gesloten was. Er is beperkte inzet geweest bij controle op de afvalstoffenverordening en (betaald) parkeren.  
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De standaarduitrusting van de Boa is op landelijke schaal onderwerp van gesprek; de oproep ontstaat dat de 
Boa’s beter beschermd moeten worden bij de uitvoering van het werk. Voor het gebruik van 
geweldsmiddelen door boa’s volgt Avri nauwlettend de landelijke discussies tussen de bonden en het 
ministerie. Op management- en bestuurlijk niveau wordt nagedacht over de mogelijkheid van het gebruik van 
body-cams. 
 
Maatschappelijk verantwoorde inzet 
Avri wil een inclusieve organisatie zijn; een organisatie waar ook mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt een volwaardige plek hebben en met plezier kunnen werken. Daarmee willen we tevens een 
bijdrage leveren aan de uitdagingen die op dit thema in de regio bij de gemeenten liggen.  
Avri voert een gedeelte van de werkzaamheden in het beheer van de openbare ruimte uit met ca. 90 medewerkers 
uit de kwetsbare groepen. Deze medewerkers zijn afkomstig uit de aangesloten IBOR gemeente (Buren, Tiel, 
Neder-Betuwe en West Betuwe). Avri vindt het belangrijk dat ook deze doelgroep meedoet en kansen krijgt op de 
arbeidsmarkt. Wij stimuleren dit en zorgen zo mede voor invulling van de sociale verantwoordelijkheid van de 
IBOR gemeenten. De inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt draagt bij op sociaal en 
maatschappelijk gebied. De keerzijde is dat deze arbeidskrachten minder kennis op beeldgericht werken bezitten. 
Deze doelgroep vraagt een goede, intensieve begeleiding. 

We worden geconfronteerd met hogere kosten die volgen uit gewijzigde wetgeving rondom de inzet van 
medewerkers met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Zoals de wetgeving beoogd, worden medewerkers uit de 
participatiewet in loondienst genomen. Hierdoor nemen de loonkosten en ondersteunende kosten (overhead) toe. 
Detachering van SW medewerkers wordt daarnaast duurder door invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans 
(WAB).  
 
Ook op het gebied van handhaving en toezicht draagt Avri een steenje bij aan haar maatschappelijke 
vantwoordelijkheid. Gedurende het jaar biedt Avri aan circa 10 stagiares de mogelijkheid om kennis en ervaring op 
te doen. Deze bijdrage zorgt ervoor dat ook in de toekomst boa’s van goede kwaliteit op de arbiedsmarkt 
beschikbaar komen.   

Data gestuurd werken: efficiënt en effectief 
In het dagelijks werk genereert Avri  veel relevante waardevolle informatie. Om de effectiviteit van ons werk te 
vergroten, is een begin gemaakt met data-gestuurd werken. Waar een aantal jaar geleden bijvoorbeeld 
veegplannen werden gemaakt o.b.v. vaste frequenties, wordt nu veel meer gekeken naar de vervuilingsgraad. 
M.a.w.: we vegen nu vooral straten die geveegd moeten worden en niet de straten die al schoon zijn. Een ander 
voorbeeld is het legen van de prullenbakken. We monitoren de vullingsgraad van de afvalbakken en kunnen 
hierdoor beter de ledigingsfrequentie bepalen en zelfs aangeven waar een prullenbak weg kan of waar er een 
(bij)geplaatst moet worden.  
 
Vanaf 2020 wordt het onkruid op de verharding in de gemeente West Betuwe door Avri op een 
milieuvriendelijke manier uitgevoerd. De werkzaamheden zijn dynamisch ingericht waarbij met gebruik van 
data en GPS enkel op plekken onkruid wordt bestreden waar op dat moment nodig is. De uitvoering van het 
werk wordt afgestemd met de veegwerkzaamheden, zodat op een efficiënte en effectieve manier een prima 
resultaat wordt bereikt. 
 
Kennisdeling gemeenten 
Kennis heeft de unieke eigenschap dat het vermeerderd door het te delen. Avri wil graag de kennis en ervaring die 
is opgebouwd delen met haar partners. Samen weten we meer en komen we verder. Met dit doel heeft Avri het 
voornemen om zogenaamde ‘vakberaden’ te organiseren. Afhankelijk van het onderwerp zijn de verschillende 
collega’s van gemeenten en Avri welkom, zoals beheerders, contractmanagers en financiële adviseurs . Niet 
alleen de vakinhoud maar ook de werkaanpak, uniformering van processen, communicatie, e.d. komen aan de 
orde. Tijdens deze bijeenkomsten worden thema’s besproken die intergemeentelijk interessant zijn. In 2019 zijn 
bijeenkomsten georganiseerd over het datagestuurd vegen en het uniformeren van het onderhoud aan bomen 
doormiddel van het Handboek Bomen van het Norminstituut bomen. Avri vindt het belangrijk dat zij samen met de 
gemeenten uit de regio kennis deelt over onderwerpen die de gemeentegrenzen overschrijden. 
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Klimaat 
De klimaatverandering gaat harder dan ieder had verwacht. 
We krijgen steeds meer 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 om een ander, veelal intensiever beheer. Tevens zien 
we, als gevolg van de klimaatverandering in de IBOR  
gemeenten een toename van invasieve soorten. Deze 
planten en soorten (zoals duizendknoop en 
eikenprocessierups) komen van nature niet voor in 
Rivierenland (Nederland) en veroorzaken schade aan de 
biodiversiteit. Avri zal in de toekomst meer moeten inzetten 
in het bestrijden van deze exoten. Uiteraard zal het 
gemeentelijk beleid hierbij leidend zijn. Ander voorbeelden zijn de toename van stormen, eiken processierups en 
essentaksterfte.  

De afgelopen maanden heeft de gemeente samen met Avri ter bestrijding van de eikenprocessierups meerdere 
nestkastjes voor vogels opgehangen. De nestkastjes bieden nestgelegenheid voor mezen, die vervolgens de 
eikenprocessierups te lijf gaan.  
 
Marktontwikkelingen 
Recente aanbestedingen van nieuwe contracten laten zien dat de inschrijfprijzen significant hoger liggen dan die 
van de aflopende contracten. Dit heeft directe invloed op de werkbegroting van Avri. Ondanks de Corona-crisis 
verwacht Avri dat deze trend zich de komende jaren doorzet. 

Gladheidbestrijding 
Op 1 april is het gladheidseizoen 2019-2020 tot een einde gekomen. In deze rapportage wordt teruggeblikt op de 
periode van 01-01-2020 t/m 01-04-2020. In totaal heeft Avri drie preventieve acties uitgevoerd. Ten opzichte van 
dezelfde periode vorig jaar is dit een verschil van 10 uitrukken. Dit verschil is zo groot omdat januari 2019 zich 
kenmerkte door strenge winterse omstandigheden, terwijl de eerste maanden van 2020 vrij droog en zacht qua 
temperatuur waren. 
 
6.3 Ontwikkeling van de baten en lasten 
In de P&C-cyclus van de GR wordt aangesloten op de meest actuele individuele DVO-afspraken en hieruit 
volgende werkbegrotingen. De cijfers in de GR-begroting 2020 (opgesteld april 2019) zijn gebaseerd op de 
werkbegrotingen 2019 die Avri heeft opgesteld op basis van de op dat moment geldende 
dienstverleningsovereenkomst. In voorliggende bestuursrapportage 2020 worden de baten en lasten 
geactualiseerd.  
 
In onderstaande tabel zijn de baten en lasten van het programma pluspakket weergegeven. De stijging van 
baten en lasten van € 1 mln. is een gevolg van zowel uitbreiding van DVO taken, areaaluitbreiding als 
kostenstijgingen door marktwerking. Op basis van de uitgangspunten in de (raam) overeenkomsten met de 
individuele IBOR-gemeenten behaalt Avri geen financieel resultaat. 
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Tabel 6: Baten en lasten programma pluspakket          
 
 
Integraal beheer openbare ruimte – via DVO 
In onderstaande tabel zijn de baten en lasten van de DVO’s van de gemeenten Buren, Neder-Betuwe, West 
Betuwe en Tiel weergegeven. Deze cijfers zijn gebaseerd op de eerste voortgangsrapportage 2020 (april 
2020), waarin de werkbegrotingen 2020 zijn geactualiseerd. De recente ontwikkelingen zullen in de tweede 
IBOR-voortgangsrapportage worden verwerkt en gerapporteerd. 
 

INTEGRAAL BEHEER OPENBARE RUIMTE 
GR Begroting 

2020 
DVO Begroting 

2020 
DVO Berap 

2020 

Gemeente Buren 2.484 2.695 2.690 

Gemeente Neder-Betuwe 1.911 2.227 2.217 

Gemeente West Betuwe 1.749 1.850 1.775 

Gemeente Tiel 4.812 5.194 5.184 

Totaal 10.956 11.966 11.866 

Tabel 7: IBOR DVO Begroting 2020 
 
Handhavingstaken 
Naast de DVO met gemeente Tiel voert Avri sinds 2010 handhavingstaken uit voor de gemeenten 
Culemborg, Zaltbommel, Neder-Betuwe. Evenals bij de IBOR-taken zijn de baten en lasten bijgesteld op 
basis van de meest recente overeenkomsten met de gemeenten.  
 
Er is extra ingezet op het handhaven van de noodverordening. Dat is ten koste gegaan van de inzet op 
andere thema’s. 
 
Het totaal aan uitvoeringsbudgetten is gestegen met € 123.000 ten opzichte van de begroting van € 1.119.000 en 
komt daarmee uit op € 1.242.000. De stijging is een gevolg van contractuitbreiding met Zaltbommel (€ 23.000) en 
Tiel (€ 100.000) 
 
Overige dienstverlening Pluspakket  
De overige activiteiten in het pluspakket bestaan uit de verwerking van afvalstromen, extra gft-inzameling en 
acties rond zwerfafval op middelbare scholen. Voor het extra gft vindt verrekening plaats met de betreffende 
inwoners middels een opslag op de afvalstoffenheffing. In voorliggende bestuursrapportage wordt een klein 
financieel saldo voor de overige taken verwacht welke met name wordt veroorzaakt door lagere kosten voor 
de inzameling van het extra GFT. Een eventueel saldo bij de jaarstukken wordt verrekend met de reserve 
pluspakket.  
 
  

BATEN EN LASTEN PROGRAMMA PLUSPAKKET Begroting 2020 Berap 2020 Verschil %

Lasten

Integraal beheer openbare ruimte - via DVO 10.956 11.866 910

Integraal beheer openbare ruimte - overige opdrachten 215 210 -5

Frictiekosten Neerijnen 0 0 0

Handhavingstaken 1.119 1.242 123

Overige dienstverlening Pluspakket 263 239 -24

Totaal lasten 12.553 13.557 1.004 8,0%

Baten

Integraal beheer openbare ruimte - via DVO 10.956 11.866 910

Integraal beheer openbare ruimte - overige opdrachten 215 210 -5

Frictiekosten Neerijnen (inzet voorziening) 0 0 0

Handhavingstaken 1.119 1.242 123

Overige dienstverlening Pluspakket 273 254 -19

Totaal baten 12.563 13.572 1.009 8,0%

Saldo baten en lasten 10 15 5

Gemeentelijke bijdrage (o.b.v. bijdrageverordening) 0 0 0

Resultaat voor bestemming 10 15 5

Reservemutatie 10 15 5

Resultaat na bestemming 0 0 0
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7 PROGRAMMA BEDRIJFSAFVAL 
 

 

 
 
BEDRIJFSAFVAL 

 
 

 

 

 

7.1 Inleiding 
Avri voert in beperkte mate commerciële activiteiten uit in de vorm van het inzamelen en laten verwerken van 
afval dat vrijkomt bij bedrijven. De dienstverlening aan bedrijven is ondersteunend aan de basistaken, gericht 
op het zo goed mogelijk benutten en inzetten van beschikbare productiemiddelen en vormt een beperkt 
onderdeel van de bedrijfsvoering en van de omzet. De opbrengsten uit bedrijfsafvalactiviteiten worden 
tevens gebruikt om invulling te geven aan de regionale maatschappelijke betrokkenheid door sponsoring van 
regionale evenementen (sponsoring in natura in de vorm van gratis afvalinzameling). 
 
7.2 Ontwikkelingen 2020 
Een gevolg van de coronacrisis is dat alle evenementen in 2020 geen doorgang kunnen vinden. Daardoor hebben 
we in 2020 geen invulling kunnen geven aan de regionale maatschappelijke betrokkenheid van Avri zoals 
sponsoring in natura tijdens regionale evenementen. Een deel van dit incidenteel vrijgekomen budget wordt 
ingezet voor een bijdrage in natura aan een burgerinitiatief in Tiel. Een ander deel wordt gereserveerd voor andere 
burgerinitiatieven. Het budget van € 30.000 is bijgesteld naar € 15.000. 

 
7.3 Ontwikkeling van de baten en lasten 
In onderstaande tabel is de ontwikkeling van het resultaat op dit programma uiteengezet.  
De prognose is dat het totale nettoresultaat na afdracht van vennootschapsbelasting met € 13.000 afneemt 
en uit zal komen op een bedrag van € 41.000. Het rendement op de omzet bedraagt 2,5%. Het overschot 
wordt toegevoegd aan de reserve bedrijfsafval. In de navolgende paragrafen worden de afwijkingen verder 
toegelicht.   
 
 

 
Tabel 8: Resultaat programma bedrijfsafval 
 

RESULTAAT PROGRAMMA BEDRIJFSAFVAL Begroting 2020 Berap 2020 Verschil Verschil

%

Resultaat voor vennootschapsbelasting 68 51 -17

Af te dragen vennootschapsbelasting -14 -10 4

Resultaat na vennootschapsbelasting 54 41 -13 -24%

Dit programma gaat over: 

de inzameling en verwerking van afval van 

bedrijven. 
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In onderstaande tabel is de ontwikkeling van baten en lasten uiteengezet.  
 

 
Tabel 9: Baten en lasten programma bedrijfsafval  
 
 
 
Lasten uitvoeringskosten Bedrijfsafval 
De stijging van de kosten wordt onder andere veroorzaakt doordat er meer veegvuil wordt aangeboden dan was 

begroot. Dit heeft echter ook een positief effect op de baten. Daarnaast is er extra inzet van de accountmanager 

en zien we een stijging van de verwerkingskosten; dit wordt veroorzaakt door een hoger tonnage in de 

afvalstromen en een stijging van diverse verwerkingstarieven.  

Verwerkingsopbrengsten grondstoffen 
Evenals voor het programma basispakket is het resultaat van dit programma erg afhankelijk van de 
ontwikkelingen op de grondstoffenmarkt. Schommelingen in de marktvergoeding hebben direct effect op het 
resultaat. De papierprijs daalt, maar tegelijk is er een toename in de ingezamelde en aangeboden 
hoeveelheden bedrijfspapier op ons grondstoffenpark. Hierdoor wordt het nadeel beperkt tot € 22.000. 
 
Af te dragen vennootschapsbelasting 
Door bijstelling van het financiële resultaat wordt automatisch de af te dragen vennootschapsbelasting 
bijgesteld. De daling van het resultaat zorgt voor een lagere belastingafdracht ten opzichte van de begroting 
2020. 
 
  

BATEN EN LASTEN PROGRAMMA BEDRIJFSAFVAL Begroting 2020 Berap 2020 Verschil %

Lasten

Lasten uitvoering Bedrijfsafval 2.022 2.075 53

Af te dragen vennootschapbelasting 14 10 -4

Totaal lasten 2.036 2.085 49 2,4%

Baten

Opbrengsten contracten Bedrijfsafval 1.844 1.883 39

Verwerkingsopbrengsten grondstoffen 198 177 -21

Overige opbrengsten 49 66 17

Totaal baten 2.091 2.126 35 1,7%

Saldo baten en lasten 55 41 -14

Gemeentelijke bijdrage (o.b.v. bijdrageverordening) 0 0 0

Resultaat voor bestemming 55 41 -14

Reservemutatie 55 41 -14

Resultaat na bestemming 0 0 0
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8 PROGRAMMA ALGEMENE BATEN EN LASTEN  
 

 

 
 
ALGEMENE BATEN EN LASTEN 
 

 
 
 
8.1 Inleiding 
Bij de herziening van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is vastgelegd dat kosten zoveel 
mogelijk direct worden toegerekend aan de betreffende taken / programma's. Dit betekent dat alle 
bedrijfskosten die direct verbonden zijn aan activiteiten in de betreffende taakvelden / programma's moeten 
worden begroot en verantwoord. Conform deze voorschriften worden de baten en lasten van overhead niet 
meer onder de afzonderlijke beleidsprogramma's geregistreerd (als indirecte lasten) maar centraal onder 
een afzonderlijk taakveld (taakveld 0.4 Overhead). Het gevolg hiervan is dat de drie beleidsprogramma's 
(basispakket, pluspakket, bedrijfsafval) een voordelig financieel saldo zouden krijgen, dat ter dekking dient 
van het nadelige saldo van dit programma. Conform BBV is de overhead centraal in een afzonderlijk 
programma begroot, maar omdat dit leidt tot minder inzicht en herkenbaarheid in de programma's, is deze 
overhead naar de programma's doorbelast en afzonderlijk zichtbaar gemaakt. Hetzelfde geldt voor de 
overige baten en lasten binnen dit programma (rentekosten taakveld 0.5 en vennootschapsbelasting 
taakveld 0.9).  
 
8.2 Ontwikkelingen 2020 
Dit programma gaat voornamelijk in op de kosten van de bedrijfsvoering. De huidige projecten en 
ontwikkelingen binnen Avri vragen flexibiliteit om continu te kunnen anticiperen op onvoorziene situaties of 
vragen van stakeholders. Dit zorgt voor onvoorspelbare belasting op de bedrijfsvoering, dat zijn effect heeft 
op de invulling van de bedrijfsvoering en de financiële prognose. De huidige marktomstandigheden 
(waaronder krapte op de arbeidsmarkt, ontwikkelingen in de verzekeringsbranche, aangescherpte 
regelgeving rondom inkopen en aanbesteden) maken de uitdagingen groter en zorgen voor druk op de 
begroting. De ontwikkelingen met betrekking tot de bedrijfsvoering zijn toegelicht in de paragraaf 
bedrijfsvoering.  
 
Evenals in 2019 verwachten we in 2020 een financieel tekort, dat grotendeels structureel van karakter is. Dit 
betekent dat de werkelijke overheaduitgaven hoger zijn dan de gedekte overheaduitgaven in de diverse 
programma’s. De in rekening te brengen overhead zal structureel moeten worden verhoogd om een tekort in 
de bedrijfsvoeringsreserve te voorkomen en deze op peil te brengen om bedrijfsvoeringsrisico’s binnen de 
GR te kunnen opvangen. De financiële gevolgen hiervan worden verwerkt in de eerste begrotingswijziging 
2021.  
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8.3 Ontwikkeling van de baten en lasten 
In deze paragraaf wordt de ontwikkeling van baten en lasten voor begrotingsjaar 2020 nader verklaard. In 
onderstaande tabel zijn de baten en lasten van de bestuursrapportage afgezet tegen de begroting 2020. 
 

 
Tabel 10: Programma algemene baten en lasten  
 
8.3.1 Taakveld 0.4 Overhead 
We verwachten een stijging van de overheadlasten van € 366.000 (6%) ten opzichte van de bijgestelde 
begroting 2020. De kostenstijging is grotendeels niet beïnvloedbaar en voor € 240.000 als incidenteel te 
beschouwen. De kostenstijging wordt veroorzaakt door onder andere stijgende verzekeringspremies, 
geleden brandschade, arbeidsmarktproblematiek en de coronacrisis. 
 
De gemeenten ondervinden in 2020 geen financieel nadeel van deze ontwikkelingen. Op basis van de Nota 
Reserves en Voorzieningen wordt de aan de diverse activiteiten toegerekende overhead op begrotingsbasis 
doorbelast. Het nadeel wordt gedekt door de Algemene Bedrijfsreserve Avri. 
 
In de navolgende alinea’s worden de grootste budgetmutaties nader toegelicht. 
 
Brandverzekering overslaghal (€ 102.000 nadeel) 
Het blijkt nauwelijks meer mogelijk om gebouwen in de afvalbranche tegen brandschade te verzekeren. Onze 
verzekeringsmakelaar heeft ons geïnformeerd dat verzekeraars van brandschade zich massaal terugtrekken uit de 
afval- en recyclingsbranche, door de vele brandschades en incidenten in de laatste jaren. Meerdere organisaties 
in onze branche worden momenteel geconfronteerd met de gevolgen van deze situatie (met name forse 
premiestijgingen). De gevolgen door de premieverhoging (op onderdelen tot 200%) zijn verwerkt in de 
bestuursrapportage 2020. De verzekeringspremies zijn eind 2019 bekend geworden en zodoende reeds verwerkt 
en toegelicht in de begroting 2021. 
 
Brand overslaghal (€ 100.000 nadeel) 
Door de brand in de overslaghal op 23 april is er een aanzienlijke schade ontstaan. De brand is ontstaan bij het 
grof huishoudelijk afval achterin de hal en was snel onder controle door adequaat optreden van veiligheids-
diensten en opgeroepen personeel, waardoor er geen mensen in gevaar zijn geweest. Warmtedetectie en de 
locatie van de brand in de hal zorgde ervoor dat de brand niet is overgeslagen naar andere grondstoffen. 
Daarmee is meer schade voorkomen. Het financiële effect is gevolg van het eigen risico en nog te maken 
herstelkosten die niet in de verzekering zijn opgenomen en bedraagt in totaal circa € 100.000. Door het verlengen 
van de brandverzekering (tegen fors hogere premies, zie vorige alinea) is aanzienlijk grotere financiële schade 
echter voorkomen. 
 

PROGRAMMA ALGEMENE BATEN EN LASTEN Begroting 2020 Berap 2020 Verschil

Taakveld 0.4 Overhead 6.022 6.388 366

Doorbelaste overhead naar programma Basispakket -3.755 -3.755

Doorbelaste overhead naar programma Pluspakket -1.899 -1.899

Doorbelaste overhead naar programma Bedrijfsafval -261 -261

Subtotaal taakveld 0.4 Overhead 107 473 366

Taakveld 0.5 Treasury (rente) 692 622 -70

Taakveld 0.5 Treasury (dividend) 0 0 0

Doorbelaste rentekosten naar programma's -692 -622 70

Subtotaal taakveld 0.5 Treasury 0 0 0

Taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) 14 21 7

Doorbelaste Vpb naar basispakket 0 -7 -7

Doorbelaste Vpb naar pluspakket 0 -4 -4

Doorbelaste Vpb naar bedrijfsafval -14 -10 4

Subtotaal taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting 0 0 0

Saldo baten en lasten -107 -473 -366

Gemeentelijke bijdrage (o.b.v. bijdrageverordening) 0 0

Resultaat voor bestemming -107 -473 -366

Taakveld 0.10 Mutatie reserves -107 -473 -366

Resultaat na bestemming 0 0 0



 

23 

Extra ondersteuning afdeling Afvalbeheer (€ 90.000 nadeel) 
Het vertrek van medewerkers, het ziekteverzuim op een aantal cruciale plekken en de krappe arbeidsmarkt 
zorgen ervoor dat we extra inhuren. We merken dat de werkdruk groot blijft en de nodige ondersteuning 
gewenst is om onze dienstverlening naar inwoners te waarborgen, ruimte te creëren om de bedrijfsvoering te 
ontwikkelen en te kunnen voldoen aan diverse vragen vanuit inwoners en gemeenten. De kosten voor inhuur 
liggen doorgaans hoger dan voor de vaste formatie zoals verwerkt in de begroting. In de bestuursrapportage 
is een incidentele kostenverhoging opgenomen van € 90.000.  
 
Kosten Corona (€ 50.000 nadeel) 
Als gevolg van de coronacrisis is tijdelijk extra personeel ingehuurd om de afdelingen te ondersteunen met 
de extra capaciteit die nodig was. Er zijn middelen aangeschaft om thuis te kunnen werken en zijn er kosten 
gemaakt om het gebouw “coronaproof” te maken (bewegwijzering, hygiëne-artikelen etc.). 
 
Overige budgetmutaties, per saldo (€ 24.000 nadeel) 
Binnen de bedrijfsvoering zijn diverse (budgettaire en dekkings-)mutaties door o.a. nog niet afgeronde ICT-
investeringen, hogere accountantskosten en de extra kosten voor de inhuur van de directeur. 
 
8.3.2 Taakveld 0.5 Treasury 
 
Rente  
In voorliggende bestuursrapportage is rekening gehouden met een extra financiering als gevolg van de 
toenemende liquiditeitsbehoefte bij de investeringen voor het nieuwe afvalbeleid en als gevolg van het 
investeren in materieel. Ondanks deze extra financieringsbehoefte ligt de rentelast € 70.000 lager dan in de 
begroting 2020 mede als gevolg van gunstigere rentepercentages. In de begroting is rekening gehouden met 
een rentepercentage van 1,55% voor de nieuw af te sluiten leningen; het werkelijke percentage van de in 
2020 afgesloten leningen bedraagt 0,69%. 
 
 
8.3.3 Taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting 
Gedurende 2019 is bekend geworden dat de verkoop van grondstoffen ook aan Vpb plicht onderhevig is. Dit 
vanwege het feit dat Avri met de afzet van grondstoffen deelneemt aan het economisch verkeer. Dit was nog 
niet voorzien in de primaire begroting 2020.  
 
De af te dragen Vpb wordt in deze bestuursrapportage met € 7.000 naar boven bijgesteld naar € 21.000. 
Voor het basispakket is een bedrag opgenomen van € 7.000, voor het pluspakket is er € 4.000 opgenomen 
voor af te dragen Vpb en voor Bedrijfsafval is de afdracht met € 4.000 verlaagd als gevolg van een lager 
resultaat. 
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9 BEDRIJFSVOERING  
 

 

9.1 Inleiding 
Avri werkt samen met de inwoners van Rivierenland aan het voorkomen van het verspillen van grondstoffen 
en aan een schoon, heel en veilig Rivierenland. Dat doen we op een bedrijfsmatige en transparante manier. 
Avri wil zich steeds meer tot een brede maatschappelijke dienstverlener ontwikkelen: vernieuwend in 
afvalinzameling, in het beheer van de openbare ruimte en in het vormgeven van lokale bewonersparticipatie. 
Maatschappelijke verantwoordelijkheid staat hierbij centraal: we zien afval als grondstof in een circulaire 
economie, waarbij alles draait om hergebruik, we creëren duurzame energie (het terrein wordt volop gebruikt 
voor de productie van zonne- en windenergie) en we vinden het belangrijk om kansen te creëren voor 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.  
 
Dat alles doen we in een razendsnel veranderende wereld. Technologische, sociale, politieke en wettelijke 
veranderingen vragen óók van Avri om snel en adequaat te anticiperen. Binnen het Algemeen Bestuur is in 
2019 bijvoorbeeld het gesprek opgestart om te bekijken in hoeverre er maatwerk per gemeente mogelijk is 
binnen de dienstverlening van het basispakket. In samenwerking met gemeenten, inwoners, bedrijven en 
maatschappelijke instellingen dienen we ons mee te bewegen naar de toekomst.  
 
De veranderingen hebben impact op onze organisatie en daarmee op ons personeel. Het uitvoeren van 
repeterende werkzaamheden is steeds meer verleden tijd. We gaan samen oplossingen en werkwijzen 
zoeken die passen bij de dynamische omgeving waarin wij ons bevinden. De bedrijfsvoeringfuncties zorgen 
er met hun ondersteunende werkzaamheden voor dat het primaire proces het meest optimaal kan blijven 
functioneren en kan anticiperen op deze dynamiek. We ondervinden hierbij steeds meer de gevolgen van de 
krapte op de arbeidsmarkt, dat het aantrekken van personeel bemoeilijkt en een prijsverhogend effect heeft 
bij marktpartijen waarmee we samenwerken. De begroting staat hierdoor fors onder druk. 
 
9.2 Ontwikkelingen 2020 
 
Proces organisatieontwikkeling 
De invoering van het nieuwe afvalbeleid heeft veel voeten in de aarde gehad. De Avri-organisatie is zelf gaan 
reflecteren op wat er hierbij anders en beter had gekund. Een onderzoek door het bureau TwynstraGudde, in 
opdracht van het Algemeen Bestuur, heeft de verbeterpunten nog beter in beeld gebracht. De conclusies worden 
door het Algemeen Bestuur en de Avri-organisatie herkend en geven zowel goede aanknopingspunten voor 
toekomstige majeure beleidsontwikkelingen als concrete aanwijzingen om de organisatie op de korte termijn 
verder te ontwikkelen. Voor de Avri-organisatie zijn het versterken van de denk- en communicatiekracht m.b.t. 
beleidsvorming en draagvlak hiervoor, het versterken van het projectmatig werken en rolduidelijkheid (bestuurlijk 
en ambtelijk opdrachtgeverschap en ambtelijk opdrachtnemerschap) de belangrijkste leerpunten. 
 
Avri heeft daarnaast in een sterk veranderde maatschappij te maken met belangrijke trends en ontwikkelingen 
waaronder:   

- Sociaal maatschappelijk (toenemend belang van duurzaamheid & inclusiviteit, een 
steeds mondigere burger die invloed wil uitoefenen op beleid, toenemend belang van goede 
communicatie – met inwoners, bestuur, gemeenten, (markt)partijen en (potentiele) medewerkers-  over 
wat Avri doet en waarom we dit doen),  

- Regionaal (gemeenten verwachten een meer proactieve rol van Avri bij het realiseren van beleidsdoelen, 
waarbij zij zelf de regie willen houden, gemeenten willen kunnen kiezen (maatwerk GR) 

- Veranderende marktomstandigheden (druk op verwerkingstarieven en grondstofvergoedingen). 
- Wet- en regelgeving (hogere scheidingsdoelen, meer nadruk op preventie en kwaliteit, toename regeldruk 

financiële huishouding en gegevensverwerking); 
 
We zien tevens dat de scheidslijnen tussen Afvalbeheer, Ibor en Handhaving vervagen. Dit geldt voor de 
governance, maar ook voor de uitvoering. Er zijn kansen om personeel en materieel uit te wisselen, om op 
gebiedsniveau werkzaamheden en planning meer integral te benaderen en om gedragssturing effectiever als 
instrument in te zetten. 
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Deze trends, leerpunten en kansen hebben er toe geleid dat het managementteam van Avri, samen met het 
Dagelijks Bestuur, de teamleiders en de Ondernemingsraad is gestart met een ontwikkelingstraject om te bouwen 
aan een organisatie die robuust en wendbaar hierop kan inspelen. Een organisatie die bovendien met een open 
houding en in verbinding met bestuur, gemeenten en inwoners leert van ervaringen in de praktijk en zo 
voortdurend werkt aan verbetering.  
 
De rode draad in deze ontwikkelrichting van de organisatiestructuur is: 

- Het organiseren van verbinding tussen de werkvelden Afvalbeheer en Ibor om tot een excellente 
uitvoering te komen. 

- Bundelen van strategische en tactische functies om de denkkracht te vergroten, het contact met 
verschillende stakeholders te organiseren, te innoveren en grip op externe markten te vergroten. 

- Bundelen van de ondersteuning in het primair proces om de versnippering in aansturing terug te dringen, 
werkprocessen efficiënter in te richten en kwetsbaarheden te verminderen. 
 

Na de zomer wordt het proces vervolgd en wordt – samen met de organisatie – de verdere uitwerking 
vormgegeven. Ook zal besluitvorming moeten plaatsvinden om verandering van de organisatiestructuur en 
eventuele gevolgen voor taken en functies te formaliseren. Indien er incidentele middelen nodig zijn voor dit 
proces worden deze gedekt uit de Algemene Bedrijfsreserve Avri en zo nodig toegelicht in de jaarstukken 2020.  
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10 VERLOOP VAN DE RESERVES EN VOORZIENINGEN 
 

 

10.1 Inleiding 
Het verwachte verloop van de reserves en voorzieningen voor 2020 is weergegeven in onderstaand 
overzicht. Als gevolg van de vaststelling van de Nota Reserves en Voorzieningen 2017 (AB februari 2017), 
zijn - naast de reeds bestaande voorzieningen – separate reserves ingesteld voor de programma's 
pluspakket en bedrijfsafval en is de Algemene Bedrijfsreserve gekoppeld aan de bedrijfsvoering (overhead).  
 
10.2 Overzicht verloop reserves en voorzieningen 
De in onderstaande tabel weergegeven stortingen en onttrekkingen volgen uit de vastgestelde begrotingen 
van 2021 tot en met 2024 van Avri. De saldi per 1 januari 2020 zijn geactualiseerd op basis van de (onder 
voorbehoud vastgestelde) jaarstukken 2019. De verwachte resultaten van de programma's over 2020 zijn 
geactualiseerd op basis van deze bestuursrapportage. In de volgende alinea's worden de mutaties nader 
toegelicht.  

 
Tabel 11: Saldo ontwikkeling reserves en voorzieningen 
 

RESERVES EN VOORZIENINGEN AVRI 2020-2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024

RESERVES

Algemene Bedrijfsreserve Saldo 01-01 1.464 550 64 -101 -58 7

Ontwikkelbudget t.b.v. organisatie ontwikkeling -25 -25 -25

Besteding AMBOR subsidie t.b.v. scholing personeel 0 -13 -60 -57 -35

Dividenduitkering Avri Realisatie BV 0

Resultaat/ dotatie programma algemene baten en lasten -559 -366 100 100 100

Inzet reserve programma algemene baten en lasten -330 -82 -80

Saldo 31-12 550 64 -101 -58 7 107

Reserve Pluspakket Saldo 01-01 69 65 80 90 81 81

Resultaat programma pluspakket -4

Inzet programma pluspakket -9

Resultaat/ dotatie vanuit programma pluspakket 15 10

Saldo 31-12 65 80 90 81 81 81

Reserve Bedrijfsafval Saldo 01-01 332 309 61 57 61 63

Resultaat programma bedrijfsafval 106 42 46 51 52 57

Dekking tekort Basispakket o.v.v. besluitvorming -177

Inzet programma basispakket -129 -113 -50 -46 -51 -52

Saldo 31-12 309 61 57 61 63 68

Reserve Ontvlechtingskosten Neerijnen Saldo 01-01 538 171 53 0 0 0

Dekking personele en materiele frictiekosten -177 -63 -35

Dekking desintegratiekosten (overhead) -190 -55 -18

Saldo 31-12 171 53 0 0 0 0

VOORZIENINGEN

Voorziening Basispakket Saldo 01-01 627 1.384 0 1.250 2.304 3.037

Inzet voorziening programma basispakket

Tariefsegalisatie stortplaats -70 200 200 200

Dividenduitkering Avri Realisatie BV 350

Dotatie vanuit programma basispakket 129 113 1.050 846 551 552

Resultaat programma basispakket 348 -1.497 0 8 -18 -42

Saldo 31-12 1.384 0 1.250 2.304 3.037 3.547

Voorziening Stortplaats Saldo 01-01 1.034 310 172 42 0 0

Kosten eindafwerking

Vrijval voorziening jaarrekening 2019 -624

Kosten nazorgplan en overige kosten -75 -130 -42 0 0

Inzet programma basispakket -100 -63

Overdracht resterend doelvermogen naar provincie 0 0

Saldo 31-12 310 172 42 0 0 0

Voorziening Onderhoud gebouwen Saldo 01-01 384 504 567 323 434 535

Dotatie vanuit exploitatie 155 155 155 155 155 155

Onderhoudskosten -35 -92 -399 -44 -54 -54

Saldo 31-12 504 567 323 434 535 636

Totaal reserves en voorzieningen Saldo 31-12 3.293 997 1.661 2.823 3.723 4.439
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10.2.1 Algemene Bedrijfsreserve 
Op basis van de Nota Reserves en Voorzieningen 2017 is de Algemene Bedrijfsreserve met ingang van 
begrotingsjaar 2017 gekoppeld aan de bedrijfsvoering van Avri. Deze reserve dient ter dekking van de 
bedrijfsvoeringrisico's van Avri, waarbij 10% van de overhead in de reserve wordt gereserveerd. Daarnaast 
worden mee- en tegenvallers in de bedrijfsvoering verrekend met deze reserve (in plaats van met de 
programma's) binnen de bandbreedte van 10% tot 15% van de begrote overhead. 
 
In het programma algemene baten en lasten is toegelicht dat er een tekort wordt verwacht van € 366.000 
over 2020. Dit verwachte tekort wordt onttrokken uit de reserve. Op basis van de begrote onttrekkingen in de 
meerjarenbegroting verwachten we per 2021 een tekort in de reserve. Om risico’s te kunnen blijven dekken 
zal de reserve moeten worden aangevuld. Op basis van de Nota Reserves en Voorzieningen 2017 zal dit via 
de exploitatie worden aangevuld, waardoor de bijdrage aan de bedrijfsvoering vanuit de programma’s moet 
worden verhoogd. Dit zal via een begrotingswijziging 2021 worden voorgelegd.  
 
10.2.2 Reserve Pluspakket 
Deze reserve dient ter dekking van de operationele risico's rondom de uitvoering van het programma 
pluspakket. Dit betreft uitsluitend de risico's voor Avri die niet ondervangen worden in de (raam)overeen-
komsten met gemeenten. Voor de Ibor-activiteiten wordt derhalve geen weerstandscapaciteit aangehouden. 
Avri voert de activiteiten in het pluspakket tegen kostprijs uit. Indien er desondanks verschillen zijn tussen 
budget en uitgaven worden deze verrekend met deze reserve (behalve voor de Ibor-activiteiten gezien de 
overeenkomsten). In 2020 neemt de reserve met € 15.000 toe als gevolg van het positieve resultaat in het 
programma pluspakket.  
 
10.2.3 Reserve Bedrijfsafval 
Deze reserve dient ter dekking van de operationele risico's rondom de uitvoering van het programma 
bedrijfsafval. De exploitatieresultaten van dit programma worden verrekend met deze reserve tot een 
maximum van € 200.000. Het verwachte exploitatieresultaat over 2020 van € 42.000 wordt toegevoegd aan 
de reserve. Een eventueel overschot in meerjarig perspectief wordt ingezet ten gunste van het programma 
basispakket. Dit uitgangspunt wordt jaarlijks toegepast in de begroting van Avri. Voorstel is om vanuit de 
reserve bedrijfsafval € 300.000 in te zetten als dekking van het tekort van het basispakket. Dit wordt via het 
voorstel bij de bestuursrapportage aan het Algemeen Bestuur voorgelegd. 
 
10.2.4 Reserve Ontvlechtingskosten Ibor Neerijnen  
De reserve ontvlechtingskosten IBOR Neerijnen is gevormd voor de kosten van personele en materiële 
frictie en desintegratiekosten die Avri moet maken door beëindiging van de raamovereenkomst Ibor met de 
gemeente Neerijnen. De stuurgroep West Betuwe en Avri hebben op 19 december 2018 de overeenkomst 
Ontvlechtingskosten Ibor Neerijnen ondertekend. Op basis daarvan is bij de jaarstukken 2018 een 
bestemmingsreserve gevormd van € 538.000. Deze reserve wordt op begrotingsbasis onttrokken ter dekking 
van de overeengekomen frictiekosten. In 2020 wordt € 118.000 onttrokken voor dekking van frictiekosten. 
 
10.2.5 Voorziening Basispakket 
Deze voorziening biedt enerzijds weerstand tegen de risico's die samenhangen met de uitvoering van het 
programma basispakket. Anderzijds kent de voorziening zowel op begrotings- als realisatiebasis een 
egalisatiefunctie voor de baten en lasten van dit programma. Het exploitatiesaldo van het programma 
basispakket wordt met deze voorziening verrekend. Op basis van de begroting 2020 is een bedrag van  
€ 113.000 aan de voorziening gedoteerd vanuit het programma basispakket. Het verwachte nadelige 
exploitatieresultaat over 2020 van het programma basispakket van € 1.803.000 kan voor € 1.497.000 
worden onttrokken aan de voorziening.  
 
10.2.6 Voorziening Stortplaats  
Deze voorziening is gevormd voor de verwachte kosten die aan het einde van de levensfase van de 
stortplaats moeten worden gemaakt voor de eindafwerking en eeuwigdurende nazorg door de provincie 
Gelderland. Op het moment van overdracht van de stortplaats is een bedrag nodig (zgn. doelvermogen) 
zodat de provincie na overdracht kan voorzien in het eeuwigdurende onderhoud van de stortplaats. Dit 
bedrag wordt voldaan bij de feitelijke overdracht, naar verwachting ultimo 2023.  
 
10.2.7 Voorziening Onderhoud gebouwen 
De dotatie van € 155.000 is gebaseerd op het huidige onderhoudsplan. In de bestuursrapportage is een 
onttrekking opgenomen van € 92.000 voor het plaatsen van een nieuw hekwerk, voor het vervangen van 
roldeuren, voor het plaatsen van een nieuwe brandmeldinstallatie en voor het reinigen van het riool. In 2020 
zal de evaluatie en herijking van het meerjarenonderhoudsplan een vervolg krijgen.  
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11 ONTWIKKELING WEERSTANDSVERMOGEN 
 

 

11.1 Inleiding 
De paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing biedt inzicht in het risicomanagement binnen GR Avri. Het 
beschrijft op welke wijze risicomanagement als vast proces binnen de bedrijfsvoering wordt toegepast en 
verankerd en geeft inzicht in het risicoprofiel van Avri en de bijbehorende uitgangspunten rondom 
weerstandscapaciteit en -ratio.  
 
Het Algemeen Bestuur heeft in februari 2017 de Nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen 2017 
vastgesteld. De nota biedt inzicht in het risicomanagement en risicoprofiel van Avri en de bijbehorende 
weerstandscapaciteit en -ratio. De weerstandscapaciteit is verder uitgewerkt in de Nota Reserves en 
Voorzieningen 2017 van Avri.  
 
11.2 Ontwikkeling financiële risico's 
In deze paragraaf is voor ieder programma de ontwikkeling van het risicoprofiel weergegeven. Het 
actualiseren van het risicoprofiel is van belang gezien de grilligheid van de begroting en het geringe 
weerstandsvermogen de afgelopen jaren. Ten opzichte van het risicoprofiel in de begroting 2020 (april 2019) 
zijn onderstaande wijzigingen op het risicoprofiel doorgevoerd. Deze worden in deze paragraaf toegelicht. 
 

Nummer Risico Mutatie Mutatie risico 

6 Doelvermogen verhoging 
 

€400.000 

21 Brand bij verwerker Nieuw risico PM 

22 Corona effecten Nieuw risico  PM 

  Totaal  + € 400.000 + 
PM 

Tabel 12: Ontwikkeling risicoprofiel 
 
In onderstaande tabel zijn de risico's per programma weergegeven. Het risicoprofiel uit de jaarstukken 2019 
(opgesteld april 2020) is verwerkt in voorliggende bestuursrapportage 2020. Gewijzigde risico’s worden 
toegelicht.  
 

 
Tabel 13: Ontwikkeling risicoprofiel per programma 

ONTWIKKELING FINANCIELE RISICO'S jaarrekening 2019 Begroting 2021 Berap 2020 Verschil

( * €1.000) dec-19 mrt-20 jun-20

Basispakket

1 Verkoop gebulkt materiaal 29 29 29 0

2 Prijsontwikkeling op de afvalmarkt 242 289 242 0

4 Faillissement van verwerkers 266 266 266 0

5 Betaling afvalstoffenheffing 90 90 90 0

6 Onzeker doelvermogen voor nazorg stortplaats 560 3.100 960 400

8 Data Registratie GSL 15 15 15 0

10 Chemische vervuiling of grondwatervervuiling 140 140 140 0

11 Avri Realisatie B.V. en Solar B.V. 29 29 29 0

12 Inzet medewerkers Afvalbeheer 233 233 233 0

14 Onzekerheid scheidingsgedrag huishoudens 500 330 500 0

17 Vervuiling van aangeboden grondstoffen 550 330 550 0

19 Vergoeding kunststof verpakkingen 2.150 830 2.150 0

20 Onregelmatigheidstoeslag 280 950 280 0

21 Brand bij verwerker kunststoffen 0 0 pm 0

22 Corona effecten 0 0 pm 0

Totaal Basispakket 5.083 6.630 5.483 400

Pluspakket

13 Risico's uitvoering pluspakket activiteiten 75 75 75 0

Totaal Pluspakket 75 0 75 0

Bedrijfsafval

2 Prijsontwikkeling op de afvalmarkt 16 23 37 21

4 Faillissement van verwerkers 14 14 14 0

12 Inzet medewerkers Afvalbeheer 10 10 10 0

Totaal Bedrijfsafval 40 47 61 21

Totaal alle programma's 5.198 6.677 5.619 421
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6 - Onzeker doelvermogen voor nazorg stortplaats; risico vanaf 2020 toegenomen 
De accountant heeft bij de controle op de jaarrekening 2019 geoordeeld dat de bij Avri gereserveerde financiële 
middelen voor de overdracht van de stortplaats in Geldermalsen niet langer mogen worden aangehouden. Op 
basis van de in 2019 door de Provincie gehanteerde rekenrente wordt er naar verwachting meer vermogen bij de 
Provincie opgebouwd dan bij overdracht van de stortplaats in 2024 voor hen beschikbaar moet zijn. Doordat er 
binnen Avri minder financiële middelen voor de stortplaats beschikbaar zijn neemt het financiële risico voor Avri 
verder toe. We gaan hierbij uit van een verhoogd risico van € 0,4 mln. welke is verwerkt in voorliggende 
bestuursrapportage 2020. 
 
Op basis van de meest actuele inzichten en het verloop van het proces tot op heden verwachten we dat een 
eventuele daling van de rekenrente niet in (begrotingsjaar) 2020 zal plaatsvinden. Voor begrotingsjaar 2021 is het 
risico reeds in de risico paragraaf van de begroting 2021 opgenomen. Het totale risico is ingeschat op € 3,1 mln.  
 
Voor een nadere toelichting op het risico rondom de stortplaats verwijzen wij naar de begroting 2021.  
 
21 Brand bij verwerker kunststoffen 
In april 2019 heeft er een brand plaatsgevonden bij onze sorteerder van PMD in Duitsland. In een eerder 
stadium is aangegeven dat het aangeleverde kunststofmateriaal voor de brand gewoon is gesorteerd. Deze 
voorraad zou op een later moment vermarkt worden. In mei 2020 kregen we een brief dat door diverse 
omstandigheden de sorteerder het PMD heeft moeten opslaan. Daarmee is de kwaliteit dusdanig 
verslechterd dat de verwachting is dat het hergebruikpercentage van 82% naar 65% is gedaald. Deze 
situatie zorgt ervoor dat de sorteerder niet meer aan zijn verplichtingen tot vermarkten kan voldoen en zich 
beroept op een overmachtsituatie. De consequenties zijn nog niet duidelijk. Inmiddels hebben we 
gereageerd naar de sorteerder dat we niet kunnen instemmen en hem aan zijn contract houden. 
Het risico is op dit moment niet te kwantificeren en daarom als PM-post opgenomen. 
 
22. Coronaeffecten 
De effecten van de Corona crisis zijn gebaseerd op de inzichten en effecten over het eerste half jaar. Door 
de onzekerheden is gebruik gemaakt van extrapolatie om de effecten over geheel 2020 te bepalen. In de 
exploitatie van het basispakket zijn de tot nu toe bekende en te verwachten effecten in kaart gebracht. 
Vanwege de vele onzekerheden is het niet te overzien welke andere gevolgen de crisis zal hebben op de 
bedrijfsvoering.  Omdat het risico op dit moment niet te kwantificeren is, is het als PM post in de 
risicoparagraaf opgenomen. 
 
11.3 Ontwikkeling weerstandsvermogen 
Het weerstandsvermogen wordt bepaald door de gekwantificeerde risico's af te zetten tegen de beschikbare 
weerstandscapaciteit. De weerstandscapaciteit van Avri wordt gevormd door de beschikbare reserves en 
voorzieningen. Uit deze berekening volgen ratio's om het weerstandsvermogen uit te drukken; 
 

 
Tabel 14: Betekenis ratio's weerstandvermogen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RATIO WEERSTANDSVERMOGEN BETEKENIS

Groter dan 2,0 Uitstekend

Tussen 1,4 en 2,0 Ruim voldoende

Tussen 1,0 en 1,4 Voldoende

Tussen 0,8 en 1,0 Matig

Tussen 0,6 en 0,8 Onvoldoende

Kleiner dan 0,6 Ruim onvoldoende
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In onderstaande tabel worden de geactualiseerde weerstandsratio's per programma weergegeven.  

 
Tabel 15: Ontwikkeling weerstandsvermogen  
 

Programma basispakket 
Het weerstandsvermogen daalt van ratio 0,3 (Ruim onvoldoende) naar een ratio van 0 ,0 (Ruim 
onvoldoende) als gevolg van een toename in de gekwantificeerde risico’s en een daling van de 
weerstandscapaciteit door het verwachte nadelige exploitatieresultaat. De deelnemende gemeenten wordt 
gevraagd voor begrotingsjaar 2020 financiële weerstand voor Avri te reserveren.  
 
Programma pluspakket 
Het weerstandsvermogen voor dit programma stijgt in voorliggende bestuursrapportage naar ratio 1,1 door 
een lichte stijging van de beschikbare weerstandscapaciteit. 
 

Programma bedrijfsafval 
Door inzet van de reserve bedrijfsafval ten gunste van het basispakket daalt de weerstandsratio. In 
voorliggende bestuursrapportage  wordt voorgesteld de reserve voor € 0,3 mln. in te zetten ter dekking van 
tekorten in het programma Basispakket. Hierdoor zal de ratio afnemen naar 1,0. 
 

Programma algemene baten en lasten (bedrijfsvoering) 
De weerstandscapaciteit neemt beduidend af door de verwachte onttrekking ter dekking van overheadlasten 
2020. De ratio weerstandsvermogen daalt hierdoor verder naar 0,1 (Ruim onvoldoende).  
  

ONTWIKKELING WEERSTANDSVERMOGEN 
Jaarrekening 

2019

Bestuursrapportage 

2020
Verschil

Basispakket Gekwantificeerde risico's (A) 5.083 5.483 400

Beschikbare weerstandscapaciteit (B) 1.384 0 -1.384

Ratio weerstandsvermogen (B/A) 0,3 0,0 -0,3

Betekenis Ruim onvoldoende Ruim onvoldoende

Pluspakket Gekwantificeerde risico's (A) 75 75 0

Beschikbare weerstandscapaciteit (B) 65 80 15

Ratio weerstandsvermogen (B/A) 0,9 1,1 0,2

Betekenis Matig voldoende

Bedrijfsafval Gekwantificeerde risico's (A) 40 61 21

Beschikbare weerstandscapaciteit (B) 309 238 -71

Ratio weerstandsvermogen (B/A) 7,7 3,9 -3,8

Betekenis Uitstekend Uitstekend

Bedrijfsvoering Gekwantificeerde risico's (A) 618 614 -4

Beschikbare weerstandscapaciteit (B) 550 64 -486

Ratio weerstandsvermogen (B/A) 0,9 0,1 -0,8

Betekenis matig Ruim onvoldoende

TOTAAL Gekwantificeerde risico's (A) 5.816 6.233 417

Beschikbare weerstandscapaciteit (B) 2.308 382 -1.926

Ratio weerstandsvermogen (B/A) 0,4 0,1 -0,3

Betekenis Ruim onvoldoende Ruim onvoldoende
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12 VERLOOP INVESTERINGSKREDIETEN  
 

 
 
12.1 Tabel investeringskredieten 
Het verloop van de investeringskredieten is weergegeven in onderstaand overzicht. Er worden in deze 
bestuursrapportage enkele kredieten gereed gemeld. Er wordt extra krediet gevraagd voor de investering in 
werkmaterieel voor Ibor als gevolg van uitbreiding van werkzaamheden. Daarnaast worden een extra krediet 
gevraagd voor de plaatsing van brengvoorzieningen. 
 

 
Tabel 16: Uitputting investeringskredieten 
 
Het totaal aan openstaand krediet per 1 januari 2020 bedraagt € 3,4 mln. Het restant per 1 mei 2020 is € 2,6 
mln. Daarnaast wordt er in deze bestuursrapportage voor € 1,1 mln. kredietaanvragen gedaan. Deze zijn: 

1. Extra investeringen werkmaterieel Ibor € 590.000 
2. Verduurzaming wagenpark € 61.000 
3. Vervanging Minicontainers € 50.000 
4. Vervanging ondergrondse brengvoorzieningen € 400.000 
5. Nieuwe stortgasinstallatie € 5.000 

 
Dekking door onderbesteding op andere kredieten 
De verduurzaming van het wagenpark (punt 2) kan volledig worden gedekt uit het vrijvallen van het krediet 
Vervanging 2 caddies; hier zullen geen uitgaven meer op worden gedaan. 
De investeringen op de vervanging minicontainers (punt 3) en de vervanging ondergrondse 
brengvoorzieningen (punt 4), in totaal €450.000, kunnen voor een groot deel (in totaal € 427.000) worden 
gedekt uit het vrijvallen van de volgende kredieten: 

- Materieel Afvalbeheer (2018) € 45.000 
- Vervanging 4 zijladers (2019) € 35.000 

Investeringskredieten Avri

Jaar Totaalbedrag

Saldo per 01-01-

2020

Uitgaven t/m 

30-4-2020

Restant per

30-4-2020

Krediet 

aanvraag

bedragen x € 1.000

Vervanging vloerbedekking kantoorgebouw 2011 45 45 45

Inrichting kantoorgebouw 2012 85 48 48

Overkapping kantoorgebouw 2014 100 95 95

Twee kraanwagens (krediet 599) 2014 720 14 19 -5

Boordcomputers wagenpark 2015 10 10 10

Aanpassing weegkantoor 2016 50 50 50

Drie caddy's * 2016 90 61 61 -61

Zes rollerpackers 2016 150 120 120

ICT Projectplan 2016 784 357 64 294

Overname werkplekken Regio 2016 20 20 20

Materieel afvalbeheer 2018 80 45 45 -45

Huisvesting 2018 100 100 100

Stortgasinstallatie 2019 125 125 125 5

Afval App 2019 40 37 37

Huisvesting 2019 100 100 100

Informatievoorziening 2019 50 32 32

Vervanging vier zijladers 2019 1100 35 35 -35

Project Blik bij Glas 2019 50 11 11

Vervanging haakarmwagen 2019 200 200 188 12

Vervanging kraanwagen 2019 300 22 22 -22

Vervanging materieel IBOR **** 2020 400 400 313 87 590

Materieel Afvalbeheer ** 2020 675 675 675 -325

Vervanging ondergrondse brengvz *** 2020 200 200 142 58 400

Vervanging bovengrondse brengvz 2020 50 50 50

Vervanging mini containers 2020 200 200 80 120 50

Generiek inv.budget informatievoorziening 2020 2020 100 100 100

Vervanging bedrijfscontainers 2020 60 60 19 41

Vervangingsinvesteringen huisvesting 2020 100 100 100

Vervanging ICT Onbemande Weegbrug 2020 20 20 20

Renovatie Weegkantoor 2020 80 80 80

Verduurzaming wagenpark * Nieuw 0 0 0 61

TOTAAL 6.084 3.412 825 2.587 618
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- Vervanging Kraanwagen (2019) € 22.000 
- Materieel afvalbeheer (2020) € 325.000 

Voor het resterende bedrag van € 23.000 is extra investeringsruimte nodig. 
 
12.2 Toelichting verwachte afwijkingen 
Extra investeringen werkmaterieel Ibor **** 
Door uitbreiding van het dienstenpakket van IBOR zijn extra investeringen nodig.  
Deze investeringen bevatten onder andere:  

- 2 nieuwe veegmachines 
- 2 nieuwe elektrische werktuigdragers met branderdek (onkruidbranders).  

De kosten van deze investeringen bedragen € 590.000; de hieruit voortvloeiende verwachte kapitaallasten worden 
opgenomen in de tractiekosten van de werkbegrotingen van de desbetreffende Ibor-gemeente. De uiteindelijke 
werkelijke kapitaallasten worden doorbelast aan de desbetreffende gemeente. De verwachte jaarlijkse kapitaallast 
voor een veegmachine bedraagt € 33.000. De verwachte jaarlijkse kapitaallast voor een onkruidbrander bedraagt 
€ 17.000 per jaar. Aangezien Avri de werkzaamheden in eigen beheer kan uitvoeren, leidt dit tot een daling van de 
kosten van uitbesteed werk. 
 
Verduurzaming wagenpark * (nieuw in 2020) 
Avri is bezig met het toekomstbestendig maken van het dienstwagenpark en verduurzaming hiervan. 
Hiervoor zullen onder andere investeringen gedaan moeten worden in extra laadvoorzieningen. De dekking 
hiervoor komt uit het krediet t.b.v. de investering in 3 caddies waarop geen uitgaven meer worden gedaan. 
Het financiële effect hiervan is hierdoor gering. Dit zal in de eerstvolgende begrotingswijziging worden 
meegenomen.  
 
Vervanging minicontainers ***** 
De begroting 2021 voorzag in een kleiner aantal minicontainers bij de huishoudens, er zijn 13 kleine kernen waar 
de inwoners vrijwillig de keuze hadden om gebruik te maken van de ondergrondse restafval container of de 
minicontainer konden behouden. De meeste inwoners hebben aangegeven liever de minicontainer te behouden 
en geen gebruik van de ondergrondse container te willen maken. Dit veroorzaakt dat de vervangingsbehoefte van 
de minicontainers even groot zal zijn als voorgaande jaren; hiervoor is € 50.000 extra krediet nodig ten opzichte 
van de begroting. Dit leidt voor 2021 tot € 6.000 aan extra kapitaalslasten voor het basispakket; dit zal in de 
eerstvolgende begrotingswijziging worden meegenomen. 

Vervanging ondergrondse brengvoorzieningen *** 
Het plaatsen van de ondergrondse brengvoorzieningen brengt hogere kosten met zich mee dan begroot; daarbij 
zijn de juridische kosten en kosten van de projectleiding ten laste van het krediet gebracht (in overleg met de 
accountant). Een deel van de dekking van de overschrijding wordt gerealiseerd door het afsluiten van de kredieten 
Materieel Afvalbeheer (2020 - € 325.000) en Materieel Afvalbeheer (2018 - € 45.000); lagere kosten op het 
investeringskrediet t.b.v. de vervanging van de 4 zijladers (2019 - € 35.000) en vervanging Kraanwagen (2019 - € 
22.000). De effecten voor de begroting 2021 zijn € 3.000 extra kapitaalslasten voor het basispakket. Dit zal in de 
eerstvolgende begrotingswijziging worden meegenomen. 
 
Materieel afvalbeheer (2020) ** 
Op dit krediet zal een nieuwe kraanwagen worden aangeschaft; deze is nodig i.v.m. capaciteitsuitbreiding 
(op dit moment huren we een kraanwagen). Het restant van het krediet wordt ingezet t.b.v. de dekking op de 
overschrijding op het krediet Vervanging Ondergrondse Brengvoorzieningen. De effecten hiervan voor de 
begroting 2021 zijn € 5.000 minder kapitaalslasten voor het basispakket i.v.m. een langere afschrijvings-
periode. Dit zal in de eerstvolgende begrotingswijziging worden meegenomen. 
 
12.3 Gereedmelding kredieten 
De volgende kredieten worden in deze bestuursrapportage gereed gemeld: 

1. Drie caddies (€ 61.000) 
2. Materieel afvalbeheer (2018) (€ 45.000) 
3. Vervanging 4 zijladers (€ 35.000) 
4. Vervanging kraanwagen (€ 22.000) 
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BIJLAGE 1 DETAILANALYSE FINANCIËLE AFWIJKINGEN 2020 PROGRAMMA BASISPAKKET 

Opbrengsten afvalstoffenheffing  
Met ingang van 2014 is de afvalstoffenheffing verdeeld in een basisdeel en een variabel deel. Het basisdeel is 
voor alle huishoudens van de Avrigemeenten hetzelfde bedrag; het variabel deel is afhankelijk van het aantal 
aanbiedingen restafval. De baten afvalstoffenheffing zijn gebaseerd op de voortgangsinformatie van Belasting 
Samenwerking Rivierenland (BSR). BSR verzorgt de aanslagoplegging, inning en doorbetaling van de afval-
stoffenheffing voor Avri.  
In voorliggende bestuursrapportage 2020 worden de baten afvalstoffenheffing uit de begroting 2020 bijge-
steld op basis van de verwachte mutaties op zowel het basisdeel als het variabele deel van de afvalstoffen-
heffing. In onderstaande tabel zijn deze weergegeven.  
 

 
Tabel 17: Ontwikkeling baten afvalstoffenheffing  
 
Baten basisdeel afvalstoffenheffing 
De prognose van baten uit het vaste deel van de afvalstoffenheffing is gebaseerd op de voortgangs-
informatie en prognose zoals deze door Belasting Samenwerking Rivierenland (BSR) voor 2020 is 
opgesteld. De verwachte netto baten komen overeen met de begroting.  
  
Baten variabel deel afvalstoffenheffing 
De opbrengsten uit het variabele deel van de afvalstoffenheffing volgen uit de geregistreerde aanbiedingen huis-
houdelijk restafval, aangeboden via de ondergrondse restafvalcontainer of minicontainer aan huis. Op basis van 
de vastgestelde tarieven voor 2020 verwachten we een nadeel van € 0,7 mln. Het nadeel op het variabele deel 
afvalstoffenheffing is het gevolg van een lager aantal geregistreerde aanbiedingen restafval.  

In onderstaande tabel is de prognose van de gemiddelden van het aantal aanbiedingen restafval over 2020 
weergegeven. Ter vergelijking is het aantal aanbiedingen van het tweede halfjaar 2019 tevens toegevoegd. Aan 
de rechterzijde van de tabel is de financiële afwijking nader verklaard.  

Tabel 18: Variabele baten afvalstoffenheffing  

Analyse aanbiedingen 2020 
Wie zien dat het aanbiedpatroon nauwelijk is gewijzigd ten opzichte van het tweede half jaar 2019 waarin het 
nieuwe afvalbeleid is ingevoerd. Daarmee zet de trend zich voort dat de hoeveel aanbiedingen structureel lager is 
dan was verwacht en waar de begroting 2020 (en tarieven 2020) op gebaseerd zijn. Met name het aantal 
aanbiedingen bij de ondergrondse restafvalcontainer (30 ltr.) blijft beduidend achter bij de begroting. De begroting 
2021 is hier intussen op bijgesteld waarmee het financiële risico op gemis aan inkomsten per 2021 wordt 
verkleind. 

BATEN AFVALSTOFFENHEFFING Begroting 2020 Berap 2020 Verschil %

Basis deel afvalstoffenheffing

Bruto baten 20.946 20.870 -76

Kwijtschelding, oninbaar etc. -1.613 -1.525 88

Netto baten 19.333 19.345 12 0,1%

Variabel deel afvalstoffenheffing

Bruto baten 3.887 3.175 -712

Kwijtschelding, oninbaar etc. -89 -119 -30

Netto baten 3.798 3.056 -742 -19,5%

Totaal baten afvalstoffenheffing 23.131 22.401 -730 -3,2%

BRUTO BATEN AFVALSTOFFENHEFFING

Begroting 

2020
Berap 2020 Verschil

Jaarrekening 

2019 *

Begroting 

2020
Berap 2020 Verschil

%

Aanbiedvolume

30 liter brengvoorziening hoogbouw 33,0 37,4 4,4 18,0 378 429 51 13%

30 liter brengvoorziening 31,0 21,1 -9,9 10,1 2.920 1.775 -1.145 -39%

140 liter minicontainer 7,2 5,5 -1,7 2,7 72 174 102 142%

240 liter minicontainer 7,5 7,2 -0,3 3,5 517 797 280 54%

Totaal bruto baten afvalstoffenheffing 3.887 3.175 -711

* Betreft 2e half jaar 2019

Bruto variabele opbrengstengemiddeld aantal aanbiedingen
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Daarentegen zorgen de coronamaatregelen ervoor dat we meer restafval hebben en daarmee ook meer 
aanbiedingen afvalstoffenheffing. In een normale situatie was het aantal aanbiedingen waarschijnlijk lager 
geweest. Het aantal nulaanbieders is gestegen t.o.v. 2019 (16%) naar 20%. 
 
Opbrengsten grondstoffen 
We contstateren in 2020 dat prijzen op de grondstoffenmarkt verder dalen (o.a. papier, kunststof verpakkingen en 

textiel). Deze niet-beïnvloedbare marktontwikkelingen maken de begroting minder voorspelbaar en zorgen de 

laatste jaren voor stijgende tarieven afvalstoffenheffing. In onderstaande grafiek is de ontwikkeling van de totale 

externe verwerkingkosten en -opbrengsten van de afgelopen jaren weergegeven. Hierin zien we per 2020 met 

name de grondstofopbrengsten verder dalen. 

 

 
Grafiek 3: ontwikkeling verwerkingskosten en -opbrengsten 2016-2020 
 
In onderstaande grafieken is de ontwikkeling van de markttarieven voor papier en textiel weergegeven. 

 

Grafiek 4 (tariefsontwikkeling papier) en grafiek 5 (tariefsontwikkeling textiel) 
 
De opbrengsten uit de ingezamelde grondstoffen zijn met € 1 mln. gedaald ten opzichte van de begroting 
2020. In onderstaande tabel is de afwijking per fractie uiteengezet. De belangrijkste ontwikkelingen worden 
nader verklaard.  
 

 

BATEN GRONDSTOFFEN Begroting 2020 Berap 2020 Verschil %

Kunststofverpakkingen 3.455 2.759 -696 -20,1%

Textiel 222 -9 -231 -104,1%

Oud ijzer 127 134 7 5,5%

Papier 911 799 -112 -12,3%

Overige fracties 186 211 25 13,4%

Totaal 4.901 3.894 -1.007 -20,5%
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Tabel 19: Ontwikkeling baten grondstoffen  
Kunststofverpakkingen (€ 696.000 nadeel) 
De VNG heeft een nieuw regiemodel vastgesteld. Vanaf 1 maart 2020 is ons contract met de verwerker afgelopen 
en zijn we met Afvalfonds een nieuw contract aangegaan. Het nieuwe model is erop gericht dat we alleen nog een 
vergoeding krijgen voor inzamelen en overslag en niet meer voor de kosten die de verwerker maakt. Bij het 
opmaken van de begroting 2020 is hiermee geen rekening gehouden. Daardaar ontstaat er enzerijds een nadeel 
op de baten en anderzijds een voordeel op de lasten waardoor het effect van het nieuwe regiemodel nagenoeg 
budgettair neutraal is. 
 
Het Afvalfonds maakt nu zelf afspraken met verwerkers waardoor het risico op fluctuatie van de uiteindelijke 
vergoeding vermindert. De vergoeding is vastgesteld en is gelijk aan eerdere vergoeding voor het inzamelen. Wel 
zien we een toename van vervuiling en bestaat het risico dat we meer afkeur krijgen. Gezien we voor de vervuilde 
kunststofverpakkingen geen inzamelvergoeding krijgen en de doorlooptijd van sorteren enkele maanden kan zijn 
hebben we nog geen vervuilingsinformatie ontvangen. We gaan uit van 15% vervuiling in onze begroting. 
 
Textiel (€ 231.000 nadeel) 
De textielmarkt staat zwaar onder druk. In de coronaperiode moest er zelfs betaald worden voor afzet van 
textiel. De markt was op slot en afzet naar veelal buitenlandse bestemmingen was niet mogelijk. Herstel zal 
lang duren gezien de voorraden die straks in een keer op de markt komen en daardoor zorgen voor lage 
prijzen. Het dagelijks bestuur heeft ervoor gekozen om de inzameling in stand te houden zodat onze 
inwoners deze grondstof konden blijven aanbieden. De vervuiling is zorgelijk en in de coronaperiode alleen 
maar toegenomen. De financiële effecten op de bestuursrapportage zijn door deze invloeden aanzienlijk. 
 
Papier (€ 112.000 nadeel) 
De ontwikkelingen op de papiermarkt en de vervuiling van papier hebben een direct effect op het resultaat van de 
bestuursrapportage. We zien dat de vergoeding schommelingen vertoont en laag is. De gemiddelde vergoeding in 
2019 was € 77,50 en in de eerste 5 maanden van 2020 is dit verder gedaald naar € 57,00. In de begroting 2020 
(december 2019) gingen we uit van € 67,00 Ook de vervuiling momenteel meer dan 10% en daarmee halen we de 
landelijke norm van 3% niet. Dat betekent dat we (voor het aandeel boven deze norm) sorteer- en 
verbrandingskosten krijgen doorberekend. Verderis  zien we een toename van papier tijdens de coronaperiode. 
 
Uitvoeringskosten basispakket  
Het totaal van de uitvoeringslasten van het basispakket neemt naar verwachting per saldo iets toe ten 
opzichte van de bijgestelde begroting 2020 (+0,3%). Dit wordt veroorzaakt door toename van de 
afvalverwerkingskosten.  
 

 
Tabel 20: Uitvoeringslasten basispakket  
 
In de navolgende alinea’s worden de belangrijkste mutaties in het resultaat kosten afvalstromen, de 
uitvoeringskosten van het basispakket en het btw-resultaat nader toegelicht. 
 
 
 
 
  

UITVOERINGSLASTEN BASISPAKKET Begroting 2020 Berap 2020 Verschil %

Kosten afvalstromen 5.897 5.579 -318 -5,4%

Uitvoeringskosten Basispakket 18.392 18.671 279 1,5%

Overige kosten 931 906 -24 -2,6%

BTW 13,5% 2.751 2.879 128 4,7%

Totaal uitvoeringslasten basispakket 27.971 28.035 65 0,2%
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Kosten afvalstromen (voordeel € 318.000) 
 

 
Tabel 21: Lasten afvalstromen 
 
 
Restafval (€ 282.000 nadeel) 
Op basis van de resultaten over de eerste 5 maanden van dit jaar verwachten we 3.000 ton meer aanbod van 
restafval te krijgen in 2020, wat een nadeel oplevert van € 180.000. Daarnaast is het op de milieustraten bijzonder 
druk en wordt veel meer grof huishoudelijk afval aangeboden. We verwachten ruim 700 ton meer grof 
huishoudelijk afval te verwerken wat een nadeel op de verwerkingskosten oplevert van € 100.000.  
 
Ten opzichte van het tweede half jaar 2019 (aanvang van het nieuwe afvalbeleid) ligt het aanbod op 
nagenoeg gelijk niveau. In de maanden maart en april is echter een duidelijke toename in het aanbod 
waarneembaar die we toeschrijven aan het coronavirus. De gevolgen van het virus vertroebelen de trend 
van het afvalaanbod. 
 
Groente-, fruit- en tuinafval (gft) (€ 71.000 nadeel) 
Op basis van de resultaten over de eerste 5 maanden verwachten we 2.000 ton meer aanbod te krijgen in 
2020, een toename van 3%. Naast de corona-effecten zien we ook dat de weersomstandigheden in deze 
periode uitstekend waren en voor veel tuinafval zorgden in de gft-fractie. 
 
Sorteerkosten kunststof verpakkingen, drinkpakken en blik (pdb)   (€ 768.000 voordeel) 
Het voordeel is ontstaan door het nieuwe regiemodel van de VNG zoals bij de baten (pagina 16) is toegelicht. 
Door het nieuwe regiemodel van de VNG worden er geen verwerkingskosten meer door Avri gemaakt. 
Hiertegenover staat dat ook de vergoeding is komen te vervallen.  
 
Overige kosten (€ 97.000 nadeel) 
We zien een hoger tonnage bouw- en sloopafval en daardoor ook € 50.000 hogere kosten voor de verwerking. 
Deze extra kosten worden gedekt door extra inkomsten uit de pintransacties door inwoners op de milieustraten, 
aangezien dit een betaalde fractie betreft. Deze opbrengsten worden verantwoord onder de uitvoeringskosten van 
het basispakket. Daarnaast is er sprake van kleine voor- en nadelen op de overige fracties 
 
 
Uitvoeringskosten basispakket (nadeel € 288.000) 
 
Afronding project omgekeerd inzamelen (€ 230.000 nadeel) 
Het aanwijzen van locaties voor brengvoorzieningen wordt weer teruggelegd bij de gemeenten. Doordat de 
vergadering van het algemeen bestuur van 16 april niet door is gegaan is het besluit doorgeschoven naar 4 juli. 
De intentie van het besluit is dat gemeenten vanaf 1 augustus weer in de lead zijn voor het aanwijzen van locaties. 
Het project is op 31 december 2019 afgerond, daarna is de organisatie doorgegaan met plaatsen in gebieden 
waar de complexiteit groot was en voorlopig was gekozen voor een tijdelijke voorziening alsmede met plaatsingen 
als gevolg van de autonome groei. Er zijn inmiddels 13 locaties waar tijdelijke voorzieningen stonden voorzien van 
een ondergrondse container. Ook lopen er nog beroepszaken en zijn er nieuwe bezwaren gekomen op 
beschikkingen die dit jaar zijn vastgesteld die afgehandeld dienen te worden. Avri heeft hiervoor extra capaciteit 
moeten inzetten met een extra last van € 90.000. 
 
Met het besluit om blik ook bij PD in te zamelen is ook de termijn van gratis verstrekken van een grotere 
minicontainer verlengd tot 1 april 2020. In deze periode zijn er nog 5500 extra aanvragen geweest. Inwoners 
hebben in mei de grotere minicontainer ontvangen. Daarvoor zijn extra distributiekosten gemaaakt en de nodige 
communicatiemiddelen ingezet zoals labels, brieven en communicatie in de media. Dit levert een nadeel op van  
€ 140.000.  
 
Aanbestedingen grondstoffen (€ 120.000 nadeel) 
Naar aanleiding van opmerkingen van de accountant en juridisch advies inzake het inkopen van onze grond-
stoffen heeft er een bijstelling moeten plaatsvinden in de manier van aanbesteden. Waar veelal grondstoffen 
apart op de grondstofmarkt werden gezet moet dit nu binnen hetzelfde bestek meegenomen worden als 

LASTEN AFVALSTROMEN Begroting 2020 Berap 2020 Verschil %

Restafval 1.720 2.002 282 16,4%

GFT afval 2.181 2.252 71 3,3%

Sorteerkosten kunststof en drankenkartons 993 225 -768 -77,3%

Overige kosten 1.003 1.100 97 9,7%

Totaal 5.897 5.579 -318 -5,4%
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verschillende percelen. Hiermee overschrijden we het drempelbedrag van openbaar aanbesteden en is er 
expertise nodig om deze inkoopprocessen rechtmatig te laten plaatsvinden. Het gaat hier namelijk meestal 
om gecompliceerde bestekken. Dit was in de begroting 2020 niet voorzien. Door de juiste inkoopprocedures 
te doorlopen willen we het rechtmatigheidsoordeel van de accountant in positieve zin beïnvloeden. 
 
Onderhoud brengvoorziening (€ 150.000 voordeel) 
Op het budget onderhoud brengvoorziening is een voordeel ontstaan. Bij het vaststellen van de begroting 
2020 was niet geheel duidelijk wat de structurele kosten zouden gaan worden voor de uitbreiding van het 
datasysteem van de brengvoorzieningen. In het eerste gehele jaar dat het nieuwe afvalsysteem draait 
komen we tot de conclusie dat de schatting ruim is geweest. Dit is een structureel voordeel dat zal worden 
verwerkt in de eerste begrotingswijziging 2021.  
 
Communicatie en KCC (€ 155.000 nadeel) 
Het vertrek van medewerkers, het ziekteverzuim op een aantal cruciale plekken en de krappe arbeidsmarkt zorgen 
ervoor dat we extra inhuren. We merken dat de werkdruk groot blijft en de nodige ondersteuning gewenst is om 
onze dienstverlening naar inwoners te waarborgen.  De kosten voor inhuur liggen doorgaans hoger dan voor de 
vaste formatie zoals verwerkt in de begroting. Ook de hectiek rondom de coronamaatregelen zorgde ervoor dat 
het noodzakelijk was om capaciteit in te huren om alle vragen die via onze socialmediakanalen binnen kwamen te 
beantwoorden.  

Overige (€ 76.000 voordeel) 
Op het Avriterrein is eind 2019 het windmolenpark in gebruik genomen. Dit betekent dat Avri de huur-
opbrengsten in rekening kan brengen voor een bedrag van € 80.000. In de begroting 2020 was nog geen 
rekening gehouden met deze huurinkomsten. De kosten voor het beheer van de stortplaats zijn lager 
uitgevallen door lagere personeels- en onderhoudskosten wat een voordeel oplevert van € 64.000. 
Daarnaast zijn er extra kosten gemaakt voor de inzet van verkeersregelaars wat een nadeel oplevert van 
€50.000. Tot slot zien we een aantal kleinere voor- en nadelen op verschillende posten wat een gesaldeerd 
nadeel oplevert van € 18.000. 
 
BTW-effect 13,5% 
Gemeenten mogen sinds de invoering van het BTW-compensatiefonds (BCF) de inkoop-BTW die zij betalen 
over de activiteiten van de afvalinzameling en afvalverwerking verrekenen met de burger. Avri berekent deze 
mogelijkheid voor de gemeenten door in het tarief afvalstoffenheffing. Dit BTW-deel wordt berekend over de 
kostengrondslag (van het basispakket) en leidt tot baten voor de gemeenten. De BTW mag worden 
beschouwd als onderdeel van de kosten, waardoor er geen invloed is op de kostendekkendheid van het 
tarief afvalstoffenheffing. Het opslagpercentage bedraagt 13,5% (mengpercentage). 
 
De beschreven stijging van uitvoeringslasten van € 0,15 mln. en de daling van de baten grondstoffen van € 1 
mln. zorgen voor een totale stijging van de BTW-grondslag van € 1.150.000 Het hieruit volgende extra te 
compenseren BTW-bedrag voor de regiogemeenten bedraagt € 130.000 (voordelig voor de gemeenten). 
Een overzicht van de BTW-baten per regiogemeente op basis van de bestuursrapportage 2020 is 
weergegeven in bijlage 4. Dit betreft een prognose van BTW-baten. De daadwerkelijk te verrekenen BTW 
wordt gebaseerd op de BTW-grondslag uit de jaarstukken 2020.  
  



 

38 

BIJLAGE 2 TOTAALOVERZICHT BATEN EN LASTEN PROGRAMMA’S 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

BATEN EN LASTEN PROGRAMMA'S AVRI Begroting 2020 Berap 2020 Verschil %

Lasten

Programma Basispakket 29.269 29.319 50

Programma Pluspakket 12.553 13.557 1.004

Programma Bedrijfsafval 2.036 2.085 49

Programma Algemene baten en lasten 107 473 366

Totaal lasten 43.965 45.434 1.469 3%

Baten

Programma Basispakket 29.155 28.898 -257

Programma Pluspakket 12.563 13.572 1.009

Programma Bedrijfsafval 2.091 2.126 35

Programma Algemene baten en lasten 0 0 0

Totaal baten 43.809 44.596 787 2%

Saldo baten en lasten -156 -838 -682

Gemeentelijke bijdrage (o.b.v. bijdrageverordening) 0 130 130

Resultaat voor bestemming -156 -708 -552

Onttrekking uit reserves -221 -764 -543

Dotatie aan reserves 65 56 -9

Resultaat na bestemming 0 0 0
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BIJLAGE 3 TOTAALOVERZICHT BATEN EN LASTEN PER TAAKVELD 

 

 
 

 

TOTAALOVERZICHT LASTEN PER TAAKVELD Begroting 2020 Berap 2020 Verschil

  Taakveld 0.2 Burgerzaken 4 4 0

  Taakveld 0.4 Overhead 6.022 6.388 -366

  Taakveld 0.9 Vennootschapsbelasting 14 17 -3

  Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid 866 943 -77

  Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer 3.019 3.286 -267

  Taakveld 2.4 Economische havens en waterwegen 14 15 -1

  Taakveld 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 13 14 -1

  Taakveld 3.4 Economische promotie 162 176 -15

  Taakveld 5.2 Sportaccommodaties 251 273 -22

  Taakveld 5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie 4.722 5.140 -418

  Taakveld 6.3 Inkomensregelingen 918 1.044 -126

  Taakveld 7.2 Riolering 1.107 1.206 -99

  Taakveld 7.3 Afval 26.421 26.468 -47

  Taakveld 7.4 Milieubeheer 10 11 0

  Taakveld 7.5 Begraafplaatsen 412 448 -37

Totaal Saldo van baten en lasten 43.953 45.434 -1.481

  Taakveld 0.10 Mutaties reserves 65 56 9

Saldo van baten en lasten na reserve mutaties 44.018 45.490 -1.471

TOTAALOVERZICHT BATEN PER TAAKVELD Begroting 2020 Berap 2020 Verschil

  Taakveld 0.2 Burgerzaken 6 6 0

  Taakveld 0.5 Treasury 0 0

  Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid 1.154 1.241 -87

  Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer 3.527 3.794 -267

  Taakveld 2.4 Economische havens en waterwegen 14 15 -1

  Taakveld 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 19 20 -1

  Taakveld 3.4 Economische promotie 223 240 -17

  Taakveld 5.2 Sportaccommodaties 275 296 -20

  Taakveld 5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie 5.423 5.833 -410

  Taakveld 7.2 Riolering 1.262 1.357 -95

  Taakveld 7.3 Afval 31.364 31.350 14

  Taakveld 7.4 Milieubeheer 10 13 -3

  Taakveld 7.5 Begraafplaatsen 521 560 -40

Totaal Saldo van baten en lasten 43.798 44.726 -928

  Taakveld 0.10 Mutaties reserves 220 764 -544

Saldo van baten en lasten na reserve mutaties 44.018 45.490 -1.472
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BIJLAGE 4 PROGNOSE 2020 BTW-BATEN AFVALSTOFFENHEFFING PER REGIOGEMEENTE 

 

 

Verrekening BTW component afvalstoffenheffing met regio gemeenten

Voorschotbedragen o.b.v. bestuursrapportage 2020 Avri

Gemeentelijk aandeel 2020 in de kosten van inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval

Neder West West Maas

gemeente TOTAAL Buren Culemborg Betuwe Betuwe Maasdriel Tiel en Waal Zaltbommel

verdeelsleutel: aantal inwoners 244.034         26.578         28.544         24.039         50.661         24.703         41.995         19.073         28.441 

Aandeel gemeenten totaal 2020 21.315.220         2.321.463    2.493.184    2.099.693    4.425.000    2.157.691    3.668.065    1.665.937    2.484.187 

Winstopslag 2020 10.000              1.089          1.170          985             2.076          1.012          1.721          782             1.165          

Totaal exclusief omzetbelasting 21.325.220      2.322.552  2.494.354  2.100.678  4.427.076  2.158.703  3.669.786  1.666.718  2.485.353  

A)                     Omzetbelasting 21% 

(te declareren bij BCF) 4.478.296        487.736     523.814     441.142     929.686     453.328     770.655     350.011     521.924     

Totaal inclusief omzetbelasting 25.803.516      2.810.288  3.018.168  2.541.821  5.356.761  2.612.031  4.440.441  2.016.729  3.007.277  

Gemeentelijk aandeel 2020 in de opbrengsten afvalstoffenheffing

Neder West West Maas

gemeente TOTAAL Buren Culemborg Betuwe Betuwe Maasdriel Tiel en Waal Zaltbommel

verdeelsleutel: aantal inwoners 244.034 26.578 28.544 24.039 50.661 24.703 41.995 19.073 28.441

Aandeel gemeenten totaal 2020       24.204.125-   2.636.097-   2.831.091-   2.384.270-   5.024.731-   2.450.128-   4.165.207-   1.891.725-   2.820.875-

Totaal 24.204.125-      2.636.097-  2.831.091-  2.384.270-  5.024.731-  2.450.128-  4.165.207-  1.891.725-  2.820.875-  

B)     Per saldo te betalen aan Avri 1.599.392        174.191     187.077     157.551     332.031     161.903     275.234     125.004     186.401     

BTW Opbrengst 2020 gemeenten 2.878.905        313.545     336.738     283.592     597.655     291.425     495.421     225.007     335.523     

(saldo A en B)

Begroting 2020 2.750.227        299.530     321.687     270.916     570.942     278.399     473.278     214.950     320.526     

Verschil (voordeel voor gemeenten) 128.677             14.014         15.051         12.676         26.713         13.026         22.144         10.057         14.997         
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Aan : Algemeen Bestuur 

Vergadering : 10 september 2020 

Agendapunt : 7.4, ter besluitvorming 

Van : Dagelijks Bestuur 

Onderwerp : Gedragssturing op afval 

 

 
Voorstel 

1. In te stemmen met extra inzet door Avri op de volgende instrumenten voor de gedragssturing van 
inwoners om optimaal scheidingsgedrag te bevorderen, daarmee duurzaamheid en circulariteit te 
bevorderen en milieuschade en de maatschappelijke kosten van vervuiling van grondstoffen tegen 
te gaan: 
a. Twee extra medewerkers in te zetten op communicatie gericht op betere afvalscheiding; 
b. Extra activiteiten te ontwikkelen op het gebied van voorlichting, educatie en positieve imago-

ontwikkeling en daarbij de educatie-activiteiten onderdeel te maken van het basispakket om in 
samenwerking met maatschappelijke organisatie (zoals scholen) meer doelgroepen te kunnen 
bereiken (ouderen, nieuwkomers en scholieren); 

c. Meer informatie-gestuurd te gaan werken en hiervoor chips in minicontainers voor alle 
grondstoffen aan te brengen; 

d. Het ontsluiten van informatie voor inwoners over de eigen afvalprestaties; 
e. Het inzetten van twee afvalcoaches voor afvalscheidingsadvies; 

2. De maatregelen onder beslispunt 1 voor 2021 te dekken door het reeds in de begroting 2021 
opgenomen budget van € 600.000 voor gedragssturing (€ 7,38 per huishouden); 

3. Voor de uitvoering van beslispunt 1c. een investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 1,6 
miljoen. 

 

 
Inleiding 
De Avri gemeenten hebben de ambitie omarmd om te komen tot een circulaire regio. Een belangrijk 
onderdeel daarvan is om steeds minder restafval te produceren en te zorgen voor zuivere grondstoffen die 
na inzameling geschikt zijn voor recycling. Dit terugdringen van het restafval en hergebruik van 
grondstoffen moet het winnen van nieuwe grondstoffen uit de aarde terug te dringen. Deze ambitie is 
vertaald in de Regionale Visie van Afval naar Grondstof. Gemeenten hebben de wettelijke taak om het 
huishoudelijk afval van inwoners (gescheiden) in te zamelen en te (laten) verwerken. Daarmee zijn 
gemeenten bij uitstek in positie om te kunnen sturen op dit onderdeel van de keten van circulariteit: 
afvalscheidingsgedrag aan de bron (bij inwoners). 
In 2019 is het nieuwe afvalbeleid waartoe in 2017 is besloten, ingevoerd. Het belangrijkste argument 
daarvoor was het beter laten scheiden van het afval door inwoners. Met invoering van een serviceprikkel op 
restafval (wegbrengen in kernen, minder vaak ophalen in het buitengebied) is gekozen voor een 
inzamelsystematiek die zijn effect elders in het land al had bewezen en waarmee de landelijke ambities 
(VANG) en de opgave voor Avri en gemeenten om in 2020 maximaal 75 kg restafval per persoon in te 
zamelen, haalbaar zijn.  
 
In 2019 is nieuw handhavingsbeleid ingevoerd dat als kader dient voor de uitvoering van de 
handhavingstaken uit het basispakket (afvalstoffenverordening) voor de periode tot en met 2023.  
Voor 2019 is er een aanvullend actieplan voor handhaving opgesteld. De focus daarin lag op het 
beteugelen van de mogelijk negatieve effecten van de serviceprikkel op restafval. De hoge service op 
grondstoffen door het aan huis op te halen is met het nieuwe afvalbeleid gebleven. De verminderde service 
op restafval brengt het risico met zich mee dat grondstoffen vervuild worden met restafval. Naast vervuilde 
grondstoffen was er de zorg over meer onjuist aangeboden afval bij de ondergrondse containers voor 
restafval. Daardoor raakt de leefomgeving vervuild en is extra inzameling nodig. 
In de vorm van communicatie en door als handhavers zichtbaar aanwezig te zijn in de wijken, is 
voorafgaand aan het invoeren van het nieuwe beleid aan de inwoners duidelijk gemaakt dat Avri de zorgen 
van veel inwoners over vervuiling, serieus oppakt. Na invoering van het nieuwe afvalbeleid per 1 juli 2019 is 
Avri langs vele kanalen samen met de gemeenten blijven communiceren en heeft team Handhaving zich bij 
haar werkzaamheden gefocust op bijplaatsingen en vervuiling van grondstoffen. 
 
Tijd voor een andere positie richting circulariteit 
De meeste inwoners doen het goed. Er is een flinke daling in het aanbod aan restafval bereikt. Maar het 
kan beter en optimale afvalscheiding blijkt voor veel inwoners complex. De regels en voorschriften zijn 
ingewikkeld en wijzigen ook in de loop van de tijd. Je ontdoen van afval is voor veel inwoners een bijzaak in 



het leven en is een routinematige handeling. Het niet volgens de regels aanbieden van afval is strafbaar en 
Avri heeft de verplichting om grondstoffen gescheiden op te halen. Zowel Avri als de inwoner zijn beide 
gebaat bij (het verschaffen van) meer duidelijkheid over wat optimaal scheidingsgedrag is en hoe we dit 
samen kunnen bereiken. Hiermee kan worden voorkomen dat alleen inzet op handhaving het uiteindelijke 
signaal aan de inwoner is, dat het afval verkeerd aangeboden wordt. Ook leidt niet goed gescheiden afval 
tot hoge kosten. 
Om van de door inwoners ontwikkelde routines naar optimale afvalscheiding te komen, wil Avri meer in 
gaan zetten op een breder spectrum aan maatregelen voor gedragssturing. En de balans in de 
gedragssturing slaat daarbij om naar meer inzet aan de voorkant. Om daarmee ook inzet aan de achterkant 
in de vorm van handhaving te kunnen beperken. Het gaat daarbij om een andere manier van kijken naar 
het beïnvloeden van de scheidingsresultaten.  
 
Avri ziet daarvoor de volgende mix aan instrumenten die zij het bestuur aanbeveelt: communicatie en 
positieve imago-ontwikkeling (laten zien waar je als organisatie voor staat), educatie meer structureel 
inzetten, het inzetten van afvalcoaches, het ruimer registeren van aanbiedgedrag (met behulp van chippen) 
bij grondstoffen en het delen van informatie over de afvalscheidingsprestatie met inwoners 
Het onderzochte instrumentarium is uitgewerkt in de informatienotitie ‘Instrumentarium gedragssturing op 
afval’ (bijlage). 
 
Beoogd effect 
De goedwillende inwoner op positieve wijze te stimuleren zijn aanbiedgedrag van afval te optimaliseren en 
daarmee de inzet van repressieve handhaving te kunnen richten op de doelgroep die minder gevoelig is 
voor positieve prikkels. 
 
Argumenten 
1.1. De opgave op het gebied van afvalscheiding blijft onverminderd hoog. 
De landelijke ambities (VANG) zijn 75 kg per persoon in 2020 (en is de opgave voor Avri), 30 kg in 2030 en 
uiteindelijk moet de circulaire (afvalvrije) samenleving in 2050 worden bereikt. 
 
1.2 Er is nog veel (milieu)winst te behalen in het afvalscheidingsgedrag in Rivierenland. 
De daling in de hoeveelheid restafval die inmiddels is bereikt is niet genoeg voor de toekomst. Er worden in 
het restafval nog veel bruikbare grondstoffen aangetroffen. En grondstoffen zijn nog te vaak vervuild. 
 
1.3 Avri voldoet beter aan de opgave tot optimale afvalscheiding 
Tegenover de kosten staan naar verwachting opbrengsten aan schone grondstoffen, minder noodzaak tot 
scheidingsacties in de overslaghal, minder afgekeurde vrachten grondstoffen en daarmee minder 
verbrandingskosten. Avri voldoet hiermee ook (beter) aan de plicht om grondstoffen gescheiden in te 
zamelen en de opgave om de hoeveelheid te verbranden restafval te verminderen. 
 
1.4 Het verkeerd aanbieden van afval is vaak geen opzet van de inwoner. 
De afvalscheidingsregels zijn ingewikkeld. Ook de gecombineerde inzameling van sommige grondstoffen 
maken dat een fout al gauw gemaakt is. Door meer inzet aan de voorkant waarbij de inwoner geholpen 
wordt zijn afval optimaal gescheiden aan te bieden, wordt de kans op een mogelijke boete verkleind. 
 
1.5 Er zijn meer instrumenten inzetbaar bij Avri om inwoners op preventieve wijze te helpen met hun 

afvalscheidingsgedrag. 
Avri stelt afvalregels vast, publiceert die, communiceert regelmatig langs verschillende kanalen, doet aan 
educatie en heeft als sluitstuk voor gedragsbeïnvloeding de repressieve handhaving (boete). Binnen dat 
totaal aan instrumenten zijn er nog verschillende mogelijkheden om inwoners te helpen het juiste gedrag te 
vertonen. Het uitgangspunt daarbij is dat het overgrote deel van de inwoners meer gebaat is bij hulp bij het 
afval scheiden dan een boete voor (onbewust) fout gedrag. 
 
1.6 Gedragssturing op basis van positieve prikkels, vermindert de behoefte aan handhaving. 
Het team Handhaving doet het werk in een groot gebied. Dat betekent dat er veel overtredingen niet 
gehandhaafd kunnen worden en er prioriteiten moeten worden gesteld. Door aan de basis van het 
afvalgedrag van inwoners te werken wordt zoveel mogelijk voorkomen dat er – als symptoombestrijding – 
op verkeerd aangeboden afval handhavingsinzet noodzakelijk is. Ook kan met het oplossen van een aantal 
afval(gedrags)problemen team Handhaving andere handhavingstaken oppikken, die nu blijven liggen. De 
invulling van de rol van afvalcoach en de bemensing ervan wordt nog nader uitgewerkt.  
 
1.7 Zonder chippen en registratie blijven meer overtredingen anoniem en is individueel aanbiedgedrag 

minder goed te sturen. 
Voor het optreden tegen onjuist aangeboden afval (bijplaatsingen, afvaldumpingen, misbruik prullenbakken 
en vervuilde grondstoffen) is informatie die verwijst naar de overtreder nodig. Avri heeft hierbij de bewijslast 



en overtredingen vaststellen ‘op heterdaad’ komt weinig voor. Veel onjuist aangeboden afval bevat geen 
adresgegevens. Dat zal voor bijplaatsingen, misbruik prullenbakken en afvaldumpingen zo blijven. Voor 
onjuist aangeboden afval in minicontainers is met het chippen en registreren van aanbiedgedrag op dit punt 
veel winst te behalen. De verwachting is dat het leidt tot meer zuivere grondstofstromen die goedkoper zijn 
om te verwerken dan restafval en ook leidt tot minder afgekeurde vrachten aan grondstoffen. 
 
1.8 Inwoners worden steeds mondiger en gebruiken nieuwe media en dat vraagt een andere benadering. 
Avri heeft afgelopen jaren de nodige ervaring opgedaan met hoe een groep inwoners (negatief) reageren 
op verandering, zaken die misgegaan zijn bij Avri of te lang duren. De mening over het verschil in service 
die zij krijgen en die zij verwachten, worden door inwoners vrij snel naar buiten gebracht, worden snel 
opgepikt door de media en de sociale media zorgen voor een snelle verspreiding en versterken vaak het 
geluid. Als je tussen de reacties doorleest, zie je een behoefte aan meer hulp en uitleg van Avri. Het extra 
instrumentarium biedt hiervoor een oplossing. De verwachting is ook dat door meer inzicht en begrip ook de 
(verbale) agressie tegenover de medewerkers die klantcontacten hebben (KCC, handhaving, milieustraten) 
vermindert. 
 
3.1 Gebruik van data maakt een meer gerichte inzet mogelijk. 
Om beter inzicht te krijgen in het afvalgedrag is het kunnen beschikken over data cruciaal. Een voorwaarde 
daarvoor is dat ook de grondstofcontainers gechipt worden en de handhavers kunnen beschikken over 
handhelds om de chips in de containers te kunnen uitlezen. De data dragen onder andere bij aan een 
optimaliseren van de inzet vanuit de bedrijfsvoering en maakt handhaving van de grondstofvervuiling veel 
effectiever. De data komen ook beschikbaar voor de inwoners om daarmee zelf inzicht te krijgen in hun 
afvalprestaties (via doorontwikkeling van de app). 
 
Kanttekeningen 
1.1 Gedragsbeïnvloeding is een kwestie van lange adem. 
De extra inzet op communicatie, educatie, afvalcoaches en een andere inzet op handhaving hebben niet 
altijd direct effect. Nieuw gedrag vraagt om het aanleren van nieuwe routines en dat kost tijd. Educatie aan 
kinderen en jongeren is een investering in de toekomst in de hoop dat zij afvalbewuste volwassenen 
worden. Een aantal instrumenten zoals afvalcoaches en het beschikbaar stellen van persoonlijke 
afvalscheidingsinformatie aan inwoners zijn nieuw in Rivierenland en moeten zich nog ontwikkelen, voordat 
effecten merkbaar zullen zijn.  
De effecten zijn niet op voorhand in hoeveelheden afval of financiële opbrengsten of besparingen te 
kwantificeren. De effecten worden gemonitord en aan het bestuur voorgelegd. 
 
1.2 Handhaving blijft nodig voor de doelbewuste overtreders 
Niet iedereen zal zijn gedrag vrijwillig aanpassen, hoeveel positieve prikkels Avri daar ook op loslaat. Het 
team Handhaving blijft hier haar repressieve inzet op voortzetten. De verwachting is wel dat handhaving 
zich met toepassing van de mix aan gedragssturingsinstrumenten meer kan gaan richten op een kleinere 
groep doelbewuste overtreders. 
 
Communicatie 
Het besluit  over dit voorstel zal met een persbericht bekend worden gemaakt. Vanwege de te verwachten 
gevoeligheden op het gebied van handhaving en de chips onder inwoners, wordt geadviseerd een 
persgesprek te geven om de regie op de boodschap te houden en zaken goed te kunnen duiden.  
Daarnaast zal het besluit ook via de website, social media kanalen en een bewonersnieuwsbrief worden 
gecommuniceerd. 
 
Ook wordt een integraal communicatieplan voor de uitvoering van het besluit ontwikkeld dat wordt 
afgestemd met de communicatieadviseurs van de Avri-gemeenten. 
 
Met het vakberaad (RBA) wordt de informatienotie besproken. De uitkomst hiervan zullen we met u delen. 
 
Financiën  
De kosten hebben betrekking op het programma Basispakket.  
 
Voor begrotingsjaar 2021 worden de kosten gedekt door de in de begroting 2021 opgenomen opslag in het 
tarief afvalstoffenheffing van € 7,38 per huishouden voor gedragssturing (totaalbudget € 600.000), zie 
beslispunt 2. 
 
 
 
 



Exploitatie-effect basispakket 
                                        

Bedrag   Effect op AVH 

  2021   2021 2022 

A. Extra formatie communicatie t.b.v. gedragssturing 167.000   2,05 2,05 

B. Budget voor campagnes, imago-ontwikkeling en educatie 216.000   2,66 0,70 

C. Chippen mini-containers + aanschaf handhelds 46.000   0,57 2,52 

D. Informatie-ontsluiting d.m.v. de afvalapp * 0   0,00 0,00 

E. Inzetten afvalcoaches 171.000   2,10 2,10 

Totaal 600.000   7,38 7,38 

     
* Deze kosten (€ 14.000) zijn in de begroting reeds gedekt in het initiële investeringsbudget voor de 
nieuwe afvalapp   

 
De investeringen in het chippen (c) leiden vanaf 2022 tot een kapitaalslast van € 2,52. Deze zijn verwerkt in 
de meerjarenbegroting en gedekt in het budget ‘gedragssturing’. De inzet op de andere instrumenten moet 
hier dan op worden bijgesteld, om binnen het budget te blijven. 
In 2022 komen de kapitaalslasten van de investering in het chippen van de containers (c) terecht in de 
exploitatie. Deze kosten komen grotendeels in plaats van de kosten bij punt b. 
 
Uitvoering 
Na het besluit worden de voorgestelde acties ter hand genomen.  
Het chippen van de containers wordt aanbesteed. 
Het privacyreglement wordt aangepast zodat het gebruik van de informatie de juiste juridische basis heeft.  
 
Bijlagen 
Informatienotitie ‘Instrumentarium gedragssturing op afval’. 
Resultaten interviews andere gemeenten.  
Kostenberekening 
Informatienotitie strafrechtelijk en bestuursrechtelijk handhaven 
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INFORMATIENOTITIE 
 
Doel 
Voor u ligt een notitie met als doel inzicht te geven in een mix aan instrumenten die ingezet kunnen worden om tot 
gedragssturing te komen. Dit als invulling van de ruimte die er nog is tussen - aan de voorkant - het vaststellen van 
beleid (regionale visie op afval en handhavingsbeleid) en - aan het eind - de inzet op handhaving. Avri wil gaan 
inzetten op de grote range aan ruimte die er nog is tussen ‘beleid vaststellen’ en ‘handhaving’ om haar positie in 
het beïnvloeden van het scheidingsgedrag aan de bron, te versterken. 
Per instrument wordt een advies gegeven.  
 
Inleiding 
Veel van de grondstoffen die we nodig hebben voor het maken van de producten die voorzien in onze dagelijkse 
levensbehoefte, worden steeds schaarser. De vraag naar grondstoffen is sterk gestegen door de toename van de 
wereldbevolking, de hogere levenstandaard en snelle technologische ontwikkelingen in vrijwel alle sectoren van de 
maatschappij. Omdat mijnen uitgeput raken, zijn sommige grondstoffen op afzienbare termijn niet meer te 
verkrijgen. Nederland heeft zelf weinig grondstoffen en haalt ruim tweederde van zijn behoefte aan grondstoffen uit 
het buitenland. De lineaire economie - waarbij primaire grondstoffen via producent en consument na afdanking 
worden vernietigd – is niet langer houdbaar. Het zorgt voor veel milieuvervuiling en draagt bij aan de 
klimaatverandering. De opgave is om de economie om te vormen tot een circulaire economie en waarbij na 
afdanking grondstoffen in de keten blijven om te worden hergebruikt.  
Het inzicht dat we moeten werken aan een circulaire economie is landelijk, regionaal en bij de meeste inwoners 
van Rivierenland wel gegroeid. Maar veranderingen zijn vaak ook lastig en de circulaire ambitie vraagt om 
samenwerking van meerdere partijen in de keten om samen te komen tot zoveel mogelijk circulariteit. 
 
 
De meeste inwoners zijn van goede wil en hebben de intentie om afval goed te scheiden. Afval is voor de meeste 
inwoners geen punt van aandacht in het dagelijks leven. Het je ontdoen van afval uit je huishoudens is een routine 
die onbewust wordt uitgevoerd. De afvalscheidingsregels zijn best ingewikkeld (wat is wel verpakking en wat niet, 
wat valt er onder GFT) en wijzigen in de loop van de tijd regelmatig (PD is PMD geworden, blik hoort straks niet 
meer in de glasbak). 
Voor Avri, gemeenten en inwoners is goede afvalscheiding van groot belang. Restafval wordt steeds duurder om te 
verwerken. De waarde van grondstoffen is onderhevig aan schommelingen, maar de overall trend is dat de 
marktprijzen dalen en de verwerkingskosten stijgen. Toch zijn schone grondstoffen – voor het milieu en de 
opbrengsten – te prefereren boven kosten aan restafval.  
De effecten van dit alles zijn duidelijk terug te vinden in de begroting van Avri. Om te komen tot schone, 
herbruikbare grondstoffen en zo min mogelijk restafval over te houden wordt het beïnvloeden aan de voorkant in 
de keten – waar de inwoner na het consumeren zijn afval weggooit – steeds belangrijker.  
Het verzamelen en delen van meer informatie over aanbiedgedrag van inwoners en inzamelresultaten levert 
belangrijke sturingsinformatie op voor de inzet vanuit Avri (oa. routes, gerichte inzet communicatie en handhaving) 
en voor het inzicht bij de inwoners over algemene prestaties en de eigen prestaties op het gebied van afval 
scheiden.  
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Kopie aan MT 
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Betreft Instrumentarium gedragssturing op afval 



Het gaat om een andere manier van kijken naar de rol van Avri (nu: beleid vaststellen, inzamelen en handhaven) 
naar het veel meer en eerder in contact treden (via informatie, het goede gesprek voeren, hulp bieden, kennis 
vergroten, inzicht bieden) met de inwoners op het gebied van afvalscheiding.  
 
Gedragssturing 
De regels en voorzieningen voor afvalscheiding zijn (landelijk) niet overal hetzelfde. Inwoners van Rivierenland zijn 
van Avri afhankelijk voor de juiste informatie over wat er regionaal geldt. En wat van hem of haar verwacht wordt. 
Dit in het streven om uiteindelijk tot een circulaire regio te komen, waarbij afval niet meer bestaat (maar alleen 
grondstoffen). Dat legt bij Avri als regionale afval inzameldienst de verantwoordelijkheid om aan de ene kant de 
inwoner te helpen om  - als uitkomst van diens consumptiegedrag - zijn afval op de juiste manier aan te bieden 
voor zoveel mogelijk hergebruik. En aan de andere kant te laten zien dat we (de inwoner en Avri) alleen 
gezamenlijk het hogere doel kunnen bereiken.  
 
Goed afvalgedrag moet gefaciliteerd worden door het juiste afvalsysteem voor het beste resultaat. In dit samenspel 
tussen inwoners en inzameldienst is de rol van Avri aan verandering onderhevig. Van een 100% 
inzameldienst/afvaltransportbedrijf naar een dienstverlener met circulaire opgave. En die veranderende rol is 
wennen, ook voor de inwoner. Avri komt nu niet alleen meer het afval inzamelen, maar stelt ook in toenemende 
mate eisen aan de inwoner (systeemgebruik, afvalscheiding). En in het nieuwe samenspel tussen de inwoner en 
Avri kan het ‘schuren’, waar Avri en de inwoner in contact komen (met name KCC, handhaving, milieustraat) 
zolang men nog niet helemaal op elkaar is ingespeeld. Dit ‘schuren’ moet ook niet uit de weg gegaan worden maar 
juist als contact- en leermoment voor beide partijen worden aangegrepen.  
Deze momenten bieden kansen voor Avri om hiervan de leren en levert input op voor gerichte gedragssturing. Een 
voorbeeld is de commotie die er afgelopen jaar is geweest over handhaving door Avri en die vraagt om een nieuwe 
communicatiestrategie om beter op deze signalen in te spelen. Wat we doen zijn wel de goede dingen, maar we 
willen de informatie anders aanbieden. 
 
Optimale afvalscheiding en schone grondstofstromen 
De opgave op afvalgebied blijft onverminderd groot: in 2050 volledig circulair (het afval bestaat alleen nog maar uit 
grondstoffen). Systeemaanpassingen door Avri hebben hun grenzen qua effectiviteit op het aanbiedgedrag van 
inwoners en het komt uiteindelijk aan op persoonlijke overtuiging bij inwoners om zich in te zetten voor het hogere 
doel (milieu) en hier hun afvalroutines op aan te passen (optimale afvalscheiding aan de bron, schone 
grondstofstromen aanbieden). Voor Avri komt de rol neer op het bieden van duidelijkheid over de opgave waar zij 
voor staat, de gezamenlijke verantwoordelijkheid en ieders rol hierin. Daarnaast het optimaal faciliteren van het 
juiste gedrag en waar – bij een beperkte groep inwoners - het gewenste gedrag ondanks alle inspanningen uitblijft, 
passend te reageren (handhaving).  
Avri heeft daar verschillende instrumenten voor, waarbinnen keuzes gemaakt kunnen worden voor wat betreft de 
inzet ervan. Deze instrumenten bevinden zich op de lijnen van de driehoek: 

1. communicatie; 
2. beleid, toezicht; 
3. handhaving (zoals ook beschreven is in het Handhavingsbeleid 2019-2023, pagina 5). 

 
Het gebruik van de instrumenten door andere gemeenten is in een kort onderzoek getoetst (zie voor resultaten de 
tabel verderop in de notitie). 
Voor Avri betekent dit een andere manier van kijken naar de opgave. Met de huidige aanpak: het vaststellen van 
beleid, het uitvoeren van inzamelactiviteiten en het handhaven van overtredingen alleen, bereiken we het 
gewenste effect onvoldoende. Daarom wordt voorgesteld de aanpak uit te breiden. 
 
De instrumenten zijn te visualiseren in een stroomschema: Informeren (1)-> stimuleren (2) -> handhaven (3). 
 
 
1a. Communicatie  
Communicatie gebeurt op verschillende manieren: 
Informeren: voorlichtingscampagnes om inwoners te helpen nog beter hun afval te scheiden (in zoveel mogelijk 
grondstoffen en zo min mogelijk restafval). Er is nog veel onduidelijkheid wat er mag en wat niet. Ook de informatie 
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van Avri is niet eenduidig op dit vlak, scheidingsregels kunnen 
veranderen en afspraken met verwerkers van het ingezameld afval kunnen afwijken van algemene regels, wat 
verwarring bij inwoners oplevert.  
 
Communiceren: handhavers hebben tijdens het uitoefenen van hun toezicht en handhavingswerkzaamheden 
diverse communicatiemiddelen tot hun beschikking. Deze variëren van een bakhanger in geval van een 
waarschuwing tot een gesprek met een bewoners. 
 
Er wordt momenteel ook gewerkt aan een nieuwe communicatiestrategie waar dit verder wordt uitgewerkt. 
 
 
1b. Educatie 
Als uitvoerder van de basistaken voor de regiogemeenten organiseert Avri schooleducatie voor basisscholen,  
open excursies en voorlichtingsbijeenkomsten over de afvaltaken van Avri en waarbij afvalscheidingsadviezen 
worden meegegeven. Langs die weg worden verschillende doelgroepen bereikt zoals nieuwkomers, senioren en 
inwoners die in het algemeen interesse hebben in het werk van Avri als hun dienstverlener.  
Daarnaast wordt er – als onderdeel van een plustaak op basis van een dienstverleningsovereenkomst – 
voorlichting gegeven aan scholieren op de onderbouw van het middelbaar onderwijs. De focus ligt daarbij op het in 
samenwerking met scholen en gemeente bijbrengen van (milieu)bewustzijn, kennis over afval en 
gedragsbeïnvloeding op jonge leeftijd om op die manier het ontstaan van (meer) zwerfafval te voorkomen 
(snoeproutes). Jong geleerd is oud gedaan. 
 
Deze dienstverlening is nu beperkt van omvang maar kan worden uitgebreid door nog actiever richting 
doelgroepen te opereren. Bijvoorbeeld richting organisaties die zich bezighouden met nieuwkomers is meer inzet 
mogelijk en ook de ouderen actief opzoeken in hun woonkern werkt stimulerend omdat de ervaring is dat zij niet zo 
makkelijk naar Avri (kunnen) komen.  
De inzet op de jeugd via middelbare scholen loopt nu alleen via een pluspakket maar kan ook een basispakkettaak 
worden. Het lespakket voor basisscholen van Avri omvat de leerdoelen die voor scholen belangrijk zijn.  
 
 
Advies over communicatie en educatie: 
Op basis van onderzoek onder inwoners naar hun scheidingsgedrag en waar hun vragen en behoeften zitten: 

• Een voorlichtingscampagnes over afvalscheiding; 

• De informatievoorziening van Avri over afvalscheiding eenduidig maken; 

• De communicatiemiddelen die nu worden gebruikt door handhaving zoals de bakhangers indien nodig 
vernieuwen; 

• Meer open excursies en voorlichtingsbijeenkomsten voor doelgroepen organiseren; 

• In samenwerking met gemeenten en scholen meer voorlichting (als basistaak) aan scholieren geven. 
 
 
 
2. Beleid en uitvoering (waaronder toezicht) 
Om de ambitie om te zetten in resultaten neemt het bestuur besluiten en stelt het bijpassend beleid vast. De 
regionale visie op afvalstoffen heeft een basis gelegd voor de opgave voor het optimaliseren van afvalscheiding. In 
2019 is daarnaast voor de komende vijf jaar het handhavingsbeleid vastgesteld, met daarbij een jaarlijks vast te 
stellen actieplan om er voor te zorgen dat de aanpak blijft aansluiten op de praktijk van dat moment. Voor 2019 zijn 
als prioriteiten voor handhaving bepaald: de zuiverheid van grondstoffen te bevorderen en het tegengaan van 
bijplaatsingen. Voor 2021 en verder wil Avri meer inzetten op een kanteling van de balans richting preventie 
(informeren en stimuleren) in plaats van repressie (handhaving) en daarmee van de achterkant naar de voorkant 
van het proces komen. 
 
2a. Preventief toezicht 



In het handhavingsbeleid is aangegeven dat het (preventief) toezicht een belangrijk voorstadium is waarbij 
overtredingen nog voorkomen kunnen worden en (repressieve) handhaving achterwege kan blijven. Maar dat aan 
deze vorm van gedragssturing geen prioriteit kan worden gegeven bij gebrek aan capaciteit. 
Op basis van nieuwe inzichten over het belang van gedragssturing kan de positie van preventief toezicht 
heroverwogen worden en toegevoegd worden als (nieuwe) prioriteit voor team Handhaving voor 2020 en verder. 
Het biedt de mogelijkheid om met een ander gezicht (dan het lopen op meldingen van overtredingen en hotspots) 
de wijk in te gaan, het goede gesprek te voeren, informatie en advies te geven en ook complimenten uit te delen. 
Dit is publieksvriendelijk en draagt bij aan het verminderen van de noodzaak om repressieve handhaving toe te 
passen.  
Een alternatief hiervoor is het inzetten van een afvalcoach (zie 2e). 
 
2b. Een registratie van waarschuwingen 
Binnen het handhavingsbeleid is ruimte om de uitvoering van de handhaving door Avri aan te passen. Er wordt 
momenteel vooral repressief ingezet waarbij de boa de inschatting maakt of hij een boete oplegt (vermoeden van 
opzet, grote vervuiling) of volstaat met een waarschuwing (geen vermoeden van opzet en beperkte vervuiling). 
Jaarlijks worden 600-700 boetes opgelegd. Van de gegeven waarschuwingen wordt momenteel geen registratie 
bijgehouden.  
Er zijn gemeenten bekend die een andere afweging hanteren bij het inzetten van handhavingsmaatregelen. 
Bijvoorbeeld twee maal waarschuwen alvorens over te gaan tot het opleggen van een boete. Dat biedt een inwoner 
meer kansen om het gedrag aan te passen voordat bestraffing volgt. Daar tegenover staat het risico dat een deel 
van de inwoners calculerend gedrag vertoont omdat men toch nog geen boete krijgt en de moedwillige vervuiler 
niet direct bestraft wordt. De gemeente Tilburg geeft aan dat de waarschuwingen voor haar goed werken. Dit 
vraagt wel om het plaatsen van chips in minicontainers en de aanschaf van handhelds voor de handhavers. 
 
2c. Chippen van alle minicontainers 
Momenteel zijn alleen de minicontainers voor restafval en PMD voorzien van een chip waarmee het inzamelmiddel 
gekoppeld wordt aan de adresgegevens van een huishouden. Daarnaast beschikken de handhavers nog niet over 
een handheld waarmee de chips kunnen worden uitgelezen. Dit heeft tot gevolg dat Avri geen registratie van 
waarschuwingen op basis van de chips kan aanleggen. Zonder chips in de container kan daarmee ook het verloop 
in gedrag (heeft de waarschuwing geholpen?) niet worden gemonitord. Zonder chips is alleen de aanwezigheid van 
een adressticker op de container (die eenvoudig te verwijderen is) een aanwijzing van wie de container is en wie 
daarmee verantwoordelijk is voor de vervuiling in de bak. Handhaving op grondstofvervuiling is daarom niet goed 
uitvoerbaar in verband met de bewijsplicht voor de overtreding die bij Avri ligt. 
Avri wil graag alle containers chippen om daarmee:  

• het afvalscheidingsgedrag te kunnen volgen (ook wijken onderscheiden die achterblijven in de resultaten); 

• ook positief gedrag van inwoners te kunnen belonen (bijv. introductie wedstrijdelement, beloning geven); 

• een registratie van waarschuwingen aan te leggen (gedragssturing, na waarschuwing 1 of 2 volgt alsnog 
een boete); 

• repressieve handhavingsacties op grondstoffen effectief te laten zijn (bewijslast vereenvoudigt);  

• het onderscheid tussen de PMD-container en de restafvalcontainer in het buitengebied te 
vergemakkelijken (voertuig leest de chip welke fractie aan de weg is gezet en voorkomt restafval in het 
PMD en vice versa). 

En ook voor de algemene bedrijfsvoering is het van belang: 

• de registratie van alle in bruikleen uitgegeven containers actueel te houden; 

• het aanbiedgedrag te kunnen volgen (hoe vaak de container aan straat staat bepaalt mede de 
inzamelroutes). 

 
Het chippen van de 195.000 containers is hiervoor een heel effectief middel. Er zijn echter aanzienlijke kosten mee 
gemoeid. Daarom heeft Avri ook nagedacht over een gefaseerde invoering van chips in containers (nieuw 
uitgegeven en  vervangende containers). Dit kan dan binnen de lopende begroting worden opgevangen. 
Een gefaseerde invoering leidt er wel toe dat de resultaten ook langer (jaren) op zich laten wachten, omdat pas 
aan het einde een volledige dekkend geheel van gechipte containers bestaat. En tot die tijd is er ook een verschil 
tussen inwoners (wel of geen container in de chip) voor wat betreft de effectiviteit in de gedragssturing (geen 
inzicht in gedrag, geen effectieve handhaving mogelijk).  
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Een gespecialiseerd bedrijf kan in ca 100 dagen de containers 
chippen.  
 
2d. Inzicht voor inwoners 
Ook voor de inwoner kan het interessant zijn en motiverend werken als hij zijn aanbiedgedrag zelf kan monitoren in 
de Avri app. Momenteel heeft de inwoner slechts een eigen idee over hoe goed hij scheidt, maar er is behoefte aan 
concreet inzicht in de eigen situatie. Rondom het invoeren van het nieuwe inzamelbeleid zijn hier regelmatig 
vragen over gesteld aan het KCC. En persoonlijk inzicht is ‘key’ als startpunt voor aanpassing van het gedrag. Een 
inwoner kan zijn resultaten bijvoorbeeld vergelijken met eerdere periodes, vergelijken met het gemiddelde, met 
wijkbewoners en volgen welke kosten aan aanbiedingen hij kwijt zal zijn (in plaats van één maal per jaar achteraf). 
Hiervoor moet de app doorontwikkeld worden en vraagt systeemaanpassing bij Avri. De verzamelde informatie 
biedt Avri ook de kans om informatie terug te geven aan de inwoners die daar zelf wat mee kan, dan wel Avri in de 
gelegenheid stelt gerichte communicatie-acties op touw te zetten (per wijk). 
 
2e. Afvalcoaches 
In het Regionaal Beleidsplan Van Afval Naar Grondstof waarop de nieuwe manier van inzamelen per 1 juli 2019 is 
gebaseerd, is als flankerende maatregel het inzetten van afvalcoaches opgenomen. De afvalcoaches werden 
gezien als maatwerkoplossing voor inwoners die vanwege persoonlijke omstandigheden niet deel kunnen nemen 
aan de ondergrondse inzameling van restafval in de wijk. Voor deze doelgroep is een andere oplossing gevonden 
in de vorm van het beschikbaar stellen van een zorgcontainer die aan huis wordt opgehaald.  
Een afvalcoach kan nu in het kader van voorlichting ingezet worden voor advies en hulp bij afvalscheiding. En kan 
zo met een persoonlijke benadering heel gericht een bijdrage leveren aan een beter afvalscheidingsgedrag.  
 
De inzet van afvalcoaches kan op verschillende manieren worden vormgegeven, zoals: hulp bij vragen vanuit 
inwoners, actief de wijk in (bijv. periodiek spreekuur), huis-aan-huis-bezoeken in wijken waarin de 
inzamelresultaten achterblijven enz. Andere gemeenten hebben positieve ervaring met de afvalcoach opgedaan 
(betere afvalscheiding, minder overlast en minder behoefte aan handhaving). Voor Avri is deze outreachende 
werkwijze nieuw, maar wel een instrument waar we mee aan de slag willen. Concreet willen we vanaf 1 januari 
2021 een pilot van 2 jaar starten met de inzet van afvalcoaches als onderdeel van team Handhaving. De inzet van 
de afvalcoaches vindt onder meer plaats op basis van data: achterblijven inzamelresultaten of vervuiling van de 
openbare ruimte en vervuilde grondstoffen. Ook signalen van het KCC (vragen van inwoners), milieustraten en 
vanuit het team Handhaving zelf zijn het sein dat de inzet nodig is. Daarnaast kunnen afvalcoaches ingezet worden 
bij bijeenkomsten met inwoners en promotieactiviteiten van Avri. De inzet is steeds een combinatie communicatie, 
educatie en afvalcoach vanwege de onderlinge samenhang. 
We monitoren het effect van de inzet van de afvalcoaches gedurende de pilot, sturen de inzet waar nodig bij en 
evalueren de effecten in het laatste half jaar van de pilot. De uitkomst daarvan – en of afvalcoaches structureel 
ingezet gaan worden – wordt voor afloop van het tweede jaar aan het bestuur voorgelegd.  
 
 
Advies beleidsmaatregelen: 

• Het chippen van alle containers; 

• Het invoeren van een waarschuwingenregistratie waarbij de (goedwillende) inwoner 2 kansen krijgt om zijn 
aanbiedgedrag aan te passen, voordat een boete volgt; 

• Het inzetten van afvalcoaches om inwoners te helpen met vragen over afvalscheiding; 

• Het organiseren van inzicht voor de inwoner in zijn scheidingsgedrag (door-ontwikkelen Avri-app). 
 
 
3. Handhaving (repressie) 
Met toepassing van de voorgaande instrumenten is naar verwachting minder inzet op repressieve handhaving 
noodzakelijk. Het overgrote deel van de inwoners doet het momenteel al behoorlijk goed en de inzet van de extra 
instrumenten zal (meer) inwoners helpen om het (nog) beter te doen. 
Als blijkt dat de intrinsieke motivatie voor goed scheidingsgedrag bij een deel inwoners ontbreekt en de positieve 
vormen van gedragssturing (communicatie, educatie, advies en waarschuwen) niet het gewenste effect op hen 
hebben, dan blijft de repressieve handhaving over als middel voor de lastig te bereiken doelgroep. Dit is een 
negatieve vorm van gedragssturing die - door het te laten voelen in de portemonnee – de doelgroep straft voor het 



gedrag en in de hoop dat zij bij het aanbieden van afval in de toekomst een betere afweging maken. Dit is het 
zwaarste middel dat de handhavers ter beschikking staat.  
 
Ook bij de toepassing van dit ultieme handhavingsinstrument – als sluitstuk van de aanpak - zijn er verschillende 
opties om tot het resultaat te komen. Via de weg van het strafrecht zoals nu wordt gehanteerd in de vorm van de 
‘bestuurlijke strafbeschikking’ of via de bestuursrechtelijke weg door het introduceren de ‘bestuurlijke boete’ en 
‘spoedeisende bestuursdwang met kostenverhaal’. Voor de echt hardnekkige overtreders kan ook een last onder 
dwangsom (op de volgende overtreding) worden opgelegd.  
De keuze die wordt gemaakt is van invloed op de uitvoering van het werk van de handhaver en heeft ook 
organisatorische, financiële en beleidsmatige gevolgen.  
Vooralsnog voldoet de huidige strafrechtelijke manier van handhaving door Avri. En ook de verwachte effecten van 
meer preventieve inzet op de behoefte aan repressieve handhaving, maken dat een heroverweging nu niet aan de 
orde hoeft te komen.  
Het aanbrengen van een chip vereenvoudigt de bewijslast die nu bij Avri ligt in positieve zin, maakt handhaving 
effectiever en wordt mede daarom sterk aanbevolen.  
Voor enkele andere gemeenten is het omkeren van de bewijslast reden om de bestuurlijke boete in te voeren. Avri 
vindt het momenteel niet opportuun om daartoe over te gaan. Het neerleggen bij de inwoners van het moeten 
bewijzen van het tegendeel bij een geconstateerde overtreding, is niet publieksvriendelijk en past minder goed bij 
de veranderde aanpak van afvalgedrag zoals Avri nu overweegt. 
 
Advies repressieve handhaving 
Blijven handhaven met toepassing van het strafrecht (bestuurlijke strafbeschikking). 
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Vergelijkingstabel repressieve handhaving als sluitstuk voor gedragsbeïnvloeding 
 

Criterium Via strafrecht (NU) Via bestuursrecht Via bestuursrecht toelichting 

 
Bestuurlijke 
strafbeschikking 

Bestuurlijke boete* 
Spoedeisende 
bestuursdwang met 
kostenverhaal 

*geldt dan voor ASV 
en groot deel APV 

Publieksvriendelijkheid 

Vooraf gehoord 
 
Formeel taalgebruik  
 
Bezwaarprocedure 
op afstand bij het 
CJIB 
 
Incasso door CJIB 
 
Bewijslast bij Avri 

Niet vooraf horen 
 
Formeel taalgebruik 
 
Bezwaarprocedure 
door Avri 
 
Incasso door Avri 
 
Bewijslast bij 
inwoner 

Niet vooraf horen 
 
Formeel taalgebruik 
 
Bezwaarprocedure 
door Avri 
 
Incasso door Avri 
 
Bewijslast bij 
inwoner 

Formeel taalgebruik 
kan door Avri 
worden aangepast.  

Gedragsbeïnvloeding Alleen repressief Alleen repressief 

Repressief. Bij 
heterdaad 
gelegenheid 
overtreding 
ongedaan te 
maken.  

Repressie is een 
vorm van bestraffing 
en is niet een 
motivatie om uit 
persoonlijke 
overtuiging goed 
gedrag te laten zien. 
Heterdaad is 
zeldzaam 

Agressie richting boa  Toenemend Minder risico Minder risico  

Agressie KCC Avri 
Minder risico (loopt 
via CJIB) 

Meer risico Meer risico  

Agressie richting jurist 
/ backoffice 

Minder risico (loopt 
via CJIB) 

Meer risico Meer risico  

Capaciteit handhaving 

Bewerkelijke 
procedure (cautie 
vereist 3 
contactpogingen)* 

Minder bewerkelijk Minder bewerkelijk 
*Boa’s zijn hier 
momenteel veel tijd 
aan kwijt  

Capaciteit juridisch en 
administratief 

Nvt (via CJIB) 

Moet in huis 
gehaald worden.*  
Bewerkelijke 
procedure (oa. 
beschikking 
opstellen, 
administratie, 
procesbewaking, 
incasso en beslag) 

Moet in huis 
gehaald worden.* 
Bewerkelijke 
procedure (oa. 
beschikking 
opstellen, 
administratie, 
procesbewaking, 
incasso en beslag) 

Avri heeft geen 
backoffice (bezwaar, 
beroep, 
hoorzittingen, 
beslissingen op 
bezwaar, juridische 
administratie). 
 
*Uitbesteden is een 
optie 

Financieel 
Geen opbrengsten 
(CJIB) 

Opbrengst is voor 
Avri 

Opbrengst is voor 
Avri 

 

Imago ‘bonnenjacht’ 
Beperkt negatief. 
Geld gaat niet naar 
Avri / gemeente 

Negatiever. Geld 
gaat naar Avri / 
gemeente 

Negatiever. Geld 
gaat naar Avri / 
gemeente 

 

Toepasbaar bij 
bijplaatsingen 

Ja Ja Ja  

Toepasbaar bij Ja Ja Nee  



grondstofcontroles 

Beleidswijziging Nee Ja* Ja* 
*Procesbeschrijving, 
beleidsregels 

 
 
 
Het gebruik van de instrumenten communicatie, educatie, afvalcoach, waarschuwingen en de vorm van 
repressieve handhaving zijn in de vorm van interviews in de eerst helft van april 2020 getoetst bij een zestal 
gemeenten of samenwerkingsverbanden. De uitgebreide resultaten daarvan zijn opgenomen in de bijlage. In de 
tabel hieronder zijn de resultaten samengevat. 
       
       

 Tilburg Oss Ede Arnhem Nijmegen  GAD Avri 

Bestuurlijke 
strafbeschikking 

Ja Ja Ja Nee Ja Ja Ja 

Bestuurlijke 
boete 

Nee Nee Nee Ja Nee Nee Nee 

Bestuursdwang Ja Ja Ja Ja Ja Nee Nee 

Last onder 
dwangsom 

Ja Nee Nee Nee Nee Nee Nee 

Backoffice 
aanwezig 

beperkt Nvt 
Omg 
dienst 

Ja Nvt nvt Nvt 

Communicatie 
Werkt 
niet 

infobus 
Doel-
groepen 

Breed Stickers 
Bak-
hanger 

Breed 

Afvaladviseur Nee Ja Ja Ja Ja Ja Nee 

Afvaladviseur = 
toezichthouder 

nvt Nee Ja Nee Nee Ja Nvt 

Waarschuwingen Max 2x Nee Max 1x Max 1x 
Bepaalt 
boa 

Max 1x 
Bepaalt 
boa 

Agressie richt. 
boa’s 

beperkt beperkt Beperkt Ja Beperkt beperkt 
Neemt 
toe 

 

      

 
 
Overzicht boetes per jaar bij handhaving door Avri op afval. 
 

Jaar Aantal processen verbaal 

2016 591 

2017 589 

2018 730 

2019 690 
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Vragenlijst andere gemeenten over bestuurlijke of strafrechtelijk handhaving op de ASV. 

Focus op ‘bijplaatsingen’ en ‘vervuilde grondstoffen minicontainers’. 

 

1a. Welk juridisch instrument hanteert uw organisatie? 

• Bestuurlijke strafbeschikking 

• Bestuurlijke boete 

• Spoedeisende bestuursdwang met kostenverhaal  

Tilburg: Bestuurlijke strafbeschikking, daarnaast bestuursdwang op bijplaatsingen en bij herhaling 

een last onder dwangsom. 

GAD: Bestuurlijke  strafbeschikking. We denken na over invoering van de bestuurlijke boete, maar dat 

wordt met 7 gemeenten ingewikkeld. 

Ede: wij hanteren de bestuurlijke strafbeschikking in het algemeen. We hanteren voor bijplaatsingen 

spoedeisende bestuursdwang. Dat is heel effectief op bijplaatsingen. Je hebt dan ook een omgekeerde 

bewijslast en dat is een voordeel. 

Oss: Wij hanteren de bestuurlijke strafbeschikking. In zeer uitzonderlijke gevallen spoedeisende 

bestuursdwang.  

Nijmegen: De bestuurlijke strafbeschikking meestal. Voor bijplaatsingen spoedeisende 

bestuursdwang. 

Arnhem: Bij het verkeerd aangeboden huishoudelijk afval maken we gebruik van spoedeisende 

bestuursdwang en kostenverhaal. We delen (nog) geen boetes uit voor verkeerd afval in de 

minicontainers. Een bestuurlijke boete wordt incidenteel opgelegd bij een grote dumping van 

(voornamelijk bedrijfs-)afval. 

  

1b. Welke argumenten zijn daar voor, bijv.? 

- Naar bestuurlijke boete overgestapt wegens agressie tegen boa’s? 

- Vanwege opbrengsten bestuurlijke boete? 

Tilburg (P. van Oirschot en de jurist BAT Van Wijnen?): de strafrechtelijke weg is veel korter dan die 

van bestuursrecht. Je krijgt bij bestuursrecht te maken met vooraankondiging, hoorzitting, definitief 

besluit, bezwaar en beroep dat je zelf moet afdoen. Het vraagt ook een behoorlijke backoffice aan 

juridische en administratieve krachten. Inwoners gaan reageren op alles: de vooraankondiging, de 

zienswijze, de beschikking, alles. Die belasting voor je organisatie moet je niet onderschatten. Het zijn 

lange trajecten. En daar willen wij niet aan beginnen (de invoering van de bestuurlijk boete speelt 

daar bestuurlijk ook, maar zij gaan daar negatief advies voor uitbrengen). Het ‘gedoe’ aan de 

voorkant verplaatst zich met strafrecht feitelijk naar de achterkant van je organisatie. Het is verder 

ook een kostenafweging. De boa’s zijn lager ingeschaald dan je voor de juridisch-administratieve 

medewerkers nodig hebt. De raad heeft ook meermalen aangegeven dat ze de opbrengsten 

interessant vinden bij de bestuursrechtelijke weg. Maar het is met alle inspanningen moeilijk voor te 

stellen dat je de kosten aan inzet eruit komen. Ik ken die voorbeelden in ieder geval niet. 

De agressie bij de boa’s kan door hem met goede training beperkt blijven, is mijn ervaring. Bij 

bestuursrecht verplaatst mijns inziens de agressie zich evt naar het klantcontactcentrum, de jurist die 
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de hoorzittingen doet, de incasso-administratie en degene die alle brieven toestuurt en die daarin als 

contactpersoon wordt genoemd. 

GAD: De bestuurlijke strafbeschikking werkt op zich goed. De hoofdreden om na te denken over de 

bestuurlijke boete is het omdraaien van de bewijslast. Je hebt vaak geen heterdaad en je moet nu de 

‘reden van wetenschap’ onderbouwen. Bij bestuurlijke boete moet de bekeurde aantonen dat het niet 

zijn overtreding was. Dat maakt het voor ons makkelijker. We zien een lange weg voordat het 

ingevoerd kan zijn en zijn de gesprekken met de gemeenten nog niet begonnen. De gemeenten zullen 

de boete op moeten leggen en ook het incassotraject gaan doen. GAD kan dat niet voor 7 

verschillende grondgebieden gaan doen. Veel inwoners geven nu toe dat zij de overtreder zijn, slechts 

een klein deel ontkent. Agressie tegen handhavers valt bij ons mee en is ook geen reden om over te 

stappen naar de bestuurlijke boete. Goed luisteren naar de inwoner bij het opleggen werkt. Het gaat 

ook om de houding van de handhavers. Bij ons weinig problemen. 

Ede: De bestuurlijke strafbeschikking is het minste werk voor ons. We hebben wel nagedacht over de 

bestuurlijke boete, maar omdat dat veel administratieve en juridische capaciteit zou vragen, hebben 

we daar vanaf gezien. We hebben nu wel wat werk aan de spoedeisende bestuursdwang maar dat 

hebben we uitbesteed aan de Omgevingsdienst. De aantallen zijn vrij beperkt. 

Wij hebben geen agressie van betekenis tegen onze handhavers.  

Oss: Ik zie zelf wel een voordeel bij invoeren van de bestuurlijke boete, de omgekeerde bewijslast. 

Maar omdat wij ook veel milieuhandhaving doen, zou het nogal veel werk worden. Je moet een 

backoffice hebben voor de administratie, bezwaarschriften t/m de incasso. En daarom is er vanaf 

gezien. We hebben een ander instrument dan het huidige eigenlijk ook niet nodig. Wij hebben weinig 

problemen met bijplaatsingen. 

Nijmegen: voor ons werkt de bestuurlijke strafbeschikking prima. We zien geen reden om invoering 

van de bestuurlijke boete te overwegen.  

Arnhem: We gebruiken de bestuurlijke boete niet vaak. Een bestuurlijke boete heeft vooral in 

bij een heterdaad situatie. Daarvan is zelden sprake. Meestal staat er al het nodige afval bij 

een OC als we een melding krijgen, of onze reguliere controles doen. Vanuit 

gezondheidsoogpunt en leefbaarheid is het nodig om het afval direct te verwijderen. We 

vinden het redelijk dat de vervuiler voor een deel van de kosten daarvan opdraait en sturen 

daarom een kostenverhaalbeschikking naar de overtreder. 

 

2. Bij bestuursrechtelijk (bestuurlijke boete / spoedeisende bestuursdwang):  

• Heeft uw organisatie een backoffice voor de administratie / juridische afwikkeling incasso?  

• Hoeveel fte zijn daarvoor aanwezig? 

• Is de opbrengst kostendekkend of niet? 

• Levert zelf doen agressie op bij de balie, bij de hoorzittingen door de jurist, bij de incasso-

administratie?  

• Ervaring met uitbesteden backoffice? (MB for all). 

 

Tilburg: Wij hanteren strafrecht en het CJIB doet de afwikkeling ervan. Wij doen alleen in hele 

bijzondere (hardnekkige) gevallen bestuursdwang en/of een last onder dwangsom via het 

bestuursrecht. Wij doen het zelf. 
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GAD: wij gaan ook bij eventuele invoering van de bestuurlijke boete zelf geen backoffice invoeren 

voor juridische en administratieve zaken. Dat wordt een taak voor de zeven gemeenten. De inkomsten 

zijn ook niet voor het GAD maar voor de gemeenten. Wij hebben geen diftar en gaan langzaamaan 

restafval op afstand invoeren. Voordat dat is afgerond zijn we wel 10 jaar verder. We doen het stap 

voor stap in het gebied. 

Bij de strafrechtelijke weg heb je te maken met de WPG (ipv AVG) en de Wet economische delicten. 

Die werken makkelijker en je heb meer mogelijkheden om te vorderen. Bij bestuursrecht heb je met de 

AVG en de Awb te maken en die eisen liggen hoger. Dat is een nadeel. 

Ede: CJIB doet de afwikkeling van de bestuurlijke strafbeschikking. De afwikkeling van de 

spoedeisende bestuursdwang hebben wij bij de Omgevingsdienst neergelegd. Dat gaat van het 

opstellen van beschikkingen tot en met de incasso. 

Oss: Wij hanteren de bestuurlijke strafbeschikking. We hebben niet veel bekeuringen. We vinden 

weinig adresgegevens. 

Nijmegen. De bestuurlijke strafbeschikking verloopt via het CJIB. Onze (45) boa’s hebben weinig last 

van agressie. Onze boa’s werken doen aan integrale handhaving, werken wijkgericht. Ze dragen een 

steekvest. En sinds 1,5 maand loopt er een proef met bodycams voor de duur van een jaar. Met de 

corona missen we nu wel een normaal seizoen met evenementen enzo om goed te kunnen testen. De 

eerste ervaring is positief. 

Arnhem: Er is en backoffice voor het opstellen en versturen van de bestuursdwangbesluiten, 

kostenverhaalbeschikkingen en incidenteel bestuurlijke boetes. De financiën worden afgewikkeld bij 

de debiteurenafdeling die is ondergebracht bij een GR. Incasso vindt plaats door een incassobureau. 

Daarnaast is er nog juridische ondersteuning voor de afhandeling van de bezwaarschriften. 

Hoeveel fte zijn daarvoor aanwezig? 

Ik heb geen exacte gegevens en het wisselt nogal qua periodes. Hele grove inschatting, dus pin me er 

zeker niet op vast: gemiddeld 0,4 fte voor de bestuursdwangbesluiten. 0,2 fte voor juridische 

afwikkeling en 0,1 bij debiteuren? 

Is de opbrengst kostendekkend of niet? 

Nee, maar daar is handhaving ook niet voor bedoeld. 

Levert zelf doen agressie op bij de balie, bij de hoorzittingen door de jurist, bij de 

incasso-administratie? 

Niet bij de balie. Heel af en toe wordt iemand verbaal agressief tijdens een   

telefoongesprek. Meestal begrijpen de mensen na een gesprek wel waarom ze 

moeten betalen. 

Ervaring met uitbesteden backoffice? (MB for all). 

Nee.  

 

3. Welke aanpak hanteert u:  

• wat doen jullie aan gedragsbeïnvloeding (communicatie, afvalcoaches, ……..)  

• aantal keer waarschuwen voordat wordt beboet?  

• Is er een vastgesteld kader voor wanneer beboet of gewaarschuwd wordt of bepaalt de boa 

dat? 

• Zetten jullie afvalcoaches in? En wat doen die. 
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Tilburg: In onze ervaring werkt communicatie niet of nauwelijks. Dat heeft de universiteit Tilburg ook 

voor ons onderzocht en bevestigd. Afvalcoach werkt ook niet op de doelgroep van bewuste 

overtreders. Ze moeten het voelen, om hun gedrag aan te passen.  

Wij hanteren een volgorde: eerste waarschuwing met gele kaart, tweede waarschuwing met oranje 

kaart en bij de derde keer een rode. Bij rood blijft de bak staan totdat de vervuiling door de inwoner 

eruit is gehaald. En dat werkt. Al onze medewerkers zijn toezichthouders en mogen dus bakken 

controleren op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht. Onze ‘voorlopers’ bij de 

containercontroles controleren de bak en hangen er een kaart aan als daar aanleiding voor is. Er 

wordt gewerkt met een handheld waarbij de chip wordt uitgelezen. Daarmee ontstaat er een 

waarschuwingssysteem waarin je kunt zien of het tijd is voor de volgende kleur kaart. Als het tijd is 

voor de rode kaart, wordt de boa’s ingeseind. Die is er binnen een half uur en schrijft de boete uit, 

gaat bij de mensen aan de deur voor het horen. De inzet van de boa vinden wij effectief. We spelen in 

op het schaamtegevoel dat een boa aan de deur komt omdat je je afval niet gescheiden hebt. Dat 

geeft gedragsverandering. 

Als de vervuiling groot is (we zien dat vaak bij PMD) dan slaan we de waarschuwingen over en 

schakelen gelijk de boa in. 

GAD: wij waarschuwen maximaal één keer. Die waarschuwing delen wij mondeling uit. Inwoners 

moeten hun ID laten zien en wij slaan het BSN-nummer in de handheld in. Bij een volgende keer 

contact zien wij dan dat er al een waarschuwing is gegeven en volgt nu een bekeuring. Wij werken 

ook met bakhangers in kleur. Eerst hadden we er meer, bijvoorbeeld een groene bij goede scheiding. 

Daar zijn we vanaf gestapt omdat het reuring gaf: inwoners die geen groene kaart hadden werden zo 

gestigmatiseerd als niet heel goede scheiders. We hanteren nu nog twee varianten. Eén voor de 

toezichthouder/afvalcoach en een voor de inzamelaars op de wagen. Als die een kaart er aan hangen, 

blijft de bak staan en wordt handhaving ingeseind. Die bekijken de bak opnieuw en geven dan een 

waarschuwing of een bekeuring. De bak blijft staan en de inwoner moet eerst de vervuiling zelf 

oplossen. We zamelen geen vervuilde grondstoffen in als restafval.  

Wij handhaven ook op zuiver restafval. Daar hebben we een protocol voor opgesteld. Bijv vanaf 4 

flessen of 2 stukken textiel wordt er gehandhaafd, ten als op vervuilde grondstoffen.  

Bij zware vervuiling slaan we het waarschuwen over. Gegevens in onze systemen blijven 2 jaar 

bewaard en worden dan gewist.  

We werken met afvalcoaches en hebben die ook allemaal toezichthouder gemaakt. Dat mogen ze 

verder gaan dan alleen de klep van de container open doen. Ze mogen dan ook door het afval 

wroeten. Daarnaast gaan zij ook aan de deur en geven afval advies. Zij mogen ook de waarschuwing 

geven. Als er een volgende stap moet worden genomen, moeten zij contact opnemer met de 

handhaver en die komt dan.  

Ede: Wij waarschuwen één keer. En als de situatie daar aanleiding toegeeft (opzet, sterke vervuiling) 

dan gaan we direct over op bekeuren. Maar we doen zoveel mogelijk aan de voorkant met de 

buurtcoaches. 

Wij hebben bij de invoering van diftar gevreesd voor veel bijplaatsingen (restafval op afstand hebben 

wij niet). Maar de inzet van afvalcoaches (buurtcoaches) is een heel groot succes gebleken. Zij gaan 

bij bijplaatsingen in gesprek met de veroorzaker en dat lost het probleem eigenlijk heel goed op. Het 

aantal meldingen wordt door hen zo gehalveerd. Dat scheelt handhaving veel werk. De afvalcoaches 

zijn ook toezichthouder en kunnen dus ook een waarschuwing geven. En eigenlijke kunnen zijn ook 
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spoedeisende bestuursdwang opleggen maar dat laten we ze bewust niet doen. Zij zijn voor het 

goede gesprek. Als er meer aan de hand is, schakelen zijn handhaving in die het dan overneemt.  

Wij zijn tot nu toe gefocust op bijplaatsingen. Grondstofcontroles moeten we nog gaan doen. We 

gaan alleen handhaven op zuiver grondstoffen, niet op zuiver restafval.  

Algemene communicatie werkt niet. We hebben doelgroepen benaderd. De afvalcoaches hebben we 

bijvoorbeeld gericht op buitenlanders en studentenhuizen ingezet. Het is vaak gebrek aan kennis of 

gemakzucht. Het probleem is daarmee goed beheersbaar gebleven.  

Onze boa’s zijn actief op social media over hun werk. 

Oss: Wij waarschuwen niet. Als het een boete waard is, krijgt men een boete.  

We hebben een afvalcoach die vooral op educatie wordt ingezet. Zij is geen toezichthouder. Zij richt 

zich op doelgroepen en gebruikt een info-bus waarmee ze rond rijdt.  

Nijmegen: Of wij waarschuwen hangt af van de situatie. We laten dat aan de inschatting van de boa. 

Van de waarschuwingen wordt via de PDA een registratie vastgelegd. 

We hebben afvalcoaches via de DAR (mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en studenten die 

een training krijgen). Als er een hotspot ontstaat gaan we met communicatie (stickers bijv) starten, 

dan de afvalcoach, begeleid door de boa, huis aan huis. Blijft het probleem, dan gaat de boa 

bekeuren. De afvalcoaches zijn bij ons geen toezichthouder.  

Arnhem: Vanuit onze beleidsafdeling wordt veel aandacht besteed aan de communicatie: via 

persberichten, website, huis-aan-huisbladen, bewonersbrieven en we hebben inderdaad afvalcoaches 

in de wijken lopen. 

Aantal keer waarschuwen voordat wordt beboet?  

Bij grote veranderingen hanteren we een gewenningsperiode waarin we eerst een keer waarschuwen. 

Daarna gaan we (een deel van) de kosten verhalen. 

Is er een vastgesteld kader voor wanneer beboet of gewaarschuwd wordt of bepaalt de boa dat? 

In eerste instantie is het de toezichthouder/boa die bepaalt wat er in een bepaalde situatie gepast is. 

Een tweede check van alle gegevens vindt plaats bij de backoffice en daar kan eventueel nog een 

wijziging in het gekozen handhavingsmiddel plaatsvinden. 

Zetten jullie afvalcoaches in? En wat doen die? Zijn zij ook aangewezen als toezichthouders die 

minicontainers controleren? 

Ja. Zij ondersteunen de burgers bij het op een juiste manier aanbieden van huishoudelijk afval, 

waaronder het scheiden van afval. Zij zijn geen toezichthouder. 

 

4. Hebben uw handhavers te maken met veel/toenemende agressie? Ziet u een link met de 

strafrechtelijke handhaving? 

Tilburg: onze handhavers hebben ook wel eens te maken met agressie. Maar zij zijn getraind om daar 

mee om te gaan. Het loopt niet uit de hand. 

GAD: geen grote problemen. Het gaat erom hoe je het als handhaver aanpakt. 

Ede: geen agressie van betekenis.  

Oss: weinig agressie. Maar we hebben ook weinig bekeuringen. 

Arnhem: Ja. Nee. Het lijkt me niet juist te veronderstellen dat een (aankondiging van een) bestuurlijke 

boete minder agressie zou opleveren dan een (aankondiging van een) strafbeschikking.  
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Geïnterviewde personen: 

Tilburg: Piet van Oirschot 06 50539772 e-mail: piet.van.oirschot@tilburg.nl    

Oss: Patrick Pielaat. 06 11322044  email: p.pielaat@oss.nl     

Ede: Jan Otter 06 22469959         

Arnhem: Patrick van Hoof 06 50740007  Patricia Nolsen, jurist 

Nijmegen: Jos van der Meer 06 21699225 

GAD: Fred Visser 06- 52550622  

mailto:piet.van.oirschot@tilburg.nl
mailto:p.pielaat@oss.nl


Berekening be-chippen van gft- en papiercontainers (uitbesteed)

Basisgegevens:
aantal huishoudens 100.006

aantal gft containers 105.977

aantal papiercontainers 87.699

totaal aantal containers 193.676

180 liter papiercontainers 1.276

194.952 afgerond----> 195.000

containers zonder chipnest 29.250 (schatting)

165.750

rente

Kosten: Omschrijving/onderdelen afschrijvingstermijn afschrijving 2,12% kapitaallasten exploitatiekosten

1 RFID chip R134HT/BDE HDX. OPEN STANDAARD incl. investeringen

2 huisjes voor in te frezen chips incl.

3 adresstickers met barcode incl. investeringen

4 aanbrengen van barcode adressticker tijdens verdelen of chippen incl. investeringen

5 monteren RFID chip in standaard chipnest in kamrand 4,25€              per stuk 828.750,00€      10 82.875,00€              17.569,50€        100.444,50€      investeringen

6 frezen van chipnest 15% van uitstaande containers incl.

7 Initialiseren RFID chip 0,32€              per stuk 62.400,00€        10 6.240,00€                1.322,88€          7.562,88€          investeringen

8 Eenmalige intake adres- en containerdata (Cibas) stelpost 10.000,00€        10 1.000,00€                212,00€             1.212,00€          investeringen

9 Levering en installatie van een C-identsysteem zijlader nvt

10 Levering en installatie van een C-identsysteem achterlader nvt

11 Aanpassen boordcomputer voor 2 fracties (stelpost) 6.000,00€                10 600,00€                   127,20€             727,20€             investeringen

12 Programmeren AMCS onderscheid maken van de fracties (white en blacklist) (stelpost) 1.000,00€                10 100,00€                   21,20€               121,20€             investeringen

13 Correcties doorvoeren in CMS (Container management systeem) 2 maanden met 2 personen a € 50 per uur 32.000,00€              exploitatiekosten

14 Software containermanagement licentie maandelijks nvt exploitatiekosten

15 Briefpapier en enveloppen 2x 17.000,00€        10 1.700,00€                360,40€             2.060,40€          investeringen

16 Mailing drukken, couverteren en verspreiden. Exclusief papier en enveloppen 2x2,40€              per stuk 468.000,00€      10 46.800,00€              9.921,60€          56.721,60€        investeringen

17 Extra inzet KCC ½ Fte voor ondersteuning voor 20 weken a € 30 per uur 13.500,00€        exploitatiekosten

18 PM post voor onverziene omstandigheden zoals meer containers zonder chipnest en grotere veeg- en herstel rondes 10%PM 139.315,00€      10 13.931,50€              2.953,48€          16.884,98€        investeringen

19 Smart handheld ten behoeve handhaving. Controle chips en inzien ledigingen (laatste 3) incl. licentiekosten, 15 stuks3.575,00€       per stuk 53.625,00€        4 13.406,25€              1.136,85€          14.543,10€        investeringen

20 Databoy Handheld ten behoeve servicewerk zoals uitzetten en innemen containers en registreren van ledigingen (optie), 2 stuks1.872,00€       per stuk 3.744,00€          4 936,00€                   79,37€               1.015,37€          investeringen

Totale kosten 1.589.834,00€   

Lasten per jaar 201.293,23€      45.500,00€        

Aantal betalende huishoudens 92.281 92.281

2,18€                 0,49€                 

Compensatiefonds 13,50% 13,50%

0,29€                 0,07€                 

Kosten per perceel incl. compensatiefonds 2,48€                 0,56€                 

Door DVL wordt ingeschat dat incl. veegrondes ca. 100 werkdagen nodig zijn om de containers van chip te voorzien.

Hierbij wordt uitgegaan van 4 ploegen per dag.

afschrijvingstermijn 10jr 4jr jaarkosten jaarkosten

kap-last 185.734,76€     15.558€             201.293,23€            1                        2                        

btw 13,5% 210.808,95€     17.658,87€        228.467,82€            expl 0,56€                 -€                   

afschr 4 jr 0,19€                 

pr HH 2,28€                0,19€                 afschr 10 jr 2,28€                 

totaal 0,56€                 2,48€                 

jaarkosten jaarkosten jaarkosten jaarkosten jaarkosten jaarkosten jaarkosten jaarkosten jaarkosten Totaal

3                     4                       5                        6                              7                              8                        9                        10                      11                      

afschr 4 jr 0,19€              0,19€                0,19€                 

afschr 10 jr 2,28€              2,28€                2,28€                 2,28€                       2,28€                       2,28€                 2,28€                 2,28€                 2,28€                 

totaal 2,48€              2,48€                2,48€                 2,28€                       2,28€                       2,28€                 2,28€                 2,28€                 2,28€                 

21,88€                

Verklaring van de onderdelen:

1 Chips die geleverd moeten worden voor de papier- en gft-containers bij de bestaande huishoudens.

2 De huisjes voor het infrezen zijn bedoeld voor de containers waar geen chipnest in zit. Dit zijn containers van voor ongeveer 1993.

3 Adresstickers mer barcode corresponderen met de code in de chip die in dezelfde container wordt aangebracht. Met de sticker kan visueel gezien worden bij welk adres de container thuis hoort.

4 Adresstickers worden inclusief chip in een zakje aangeleverd en tijdens het bechippen van de container wordt de sticker aan de zijkant onder het handvat aangebracht. Daarna wordt de desbetreffende chip in de container aangebracht.

5 De chip die bij de sticker hoort wordt in het chipnest van desbetreffende container aangebracht.

6 Containers die geen standaard chipnest hebben moeten in de opnamerand worden gefreesd. In de gefreesde opening wordt een chipnest gedrukt waar vervolgens een chip in wordt aangebracht.

7 Initialiseren van de chips wordt uitgevoerd om de chip gereed te maken voor gebruik met vaste ingestelde waarden (data) (actie leverancier).

8 De ingebrachte chips met de ingestelde waarden koppelen aan de desbetreffende adressen in databestanden.

9 In- en uitleesapparatuur in de inzamelvoertuigen tijdens het leegmaken van de container.

10 In- en uitleesapparatuur in de inzamelvoertuigen tijdens het leegmaken van de container.

11 Het mogelijk maken voor de inzamelvoertuigen om meerdere soorten containers te kunnen onderscheiden.

12 Met de whitelist wordt autorisatie gegeven aan de container om deze leeg te maken. Met de blacklist wordt de autorisatie geblokkeerd zodat de containers niet kan worden leeggemaakt.

13 Het corrigeren van de containerregistratie.

14 Licentie voor AfvalRis en C-WARE.

15 Voor de communicatie naar de huishoudens is briefpapier en zijn enveloppen noodzakelijk. Er is voorzien in maximaal 2 brieven per huishouden.

16 De brieven worden a.d.h.v. adresbestanden gedrukt, gevouwen, ingepakt en geadresseerd. Daarna worden de brieven per post verzonden. 

17 Tijdens het bechippen zal het KCC extra belast worden met vragen en opmerkingen van bewoners.

18 Onvoorziene omstandigheden i.v.m. mogelijke tegenvallers.

19 Uitleesapparatuur t.b.v. van de handhavers.

20 Apparatuur t.b.v. distributiewerkzaamheden.



 

 
 
 
 

INFORMATIENOTITIE 
 
Aanleiding 
De afgelopen periode heeft de aanpak van de containercontroles op de zuiverheid van grondstoffen tot discussie 
geleid. Startpunt was een bericht op sociale media van een inwoner waarvan de container vervuild was en die een 
bericht van een van de boa’s in de bus vond om contact op te nemen. Een dergelijk verzoek is onderdeel van het 
handhavingsproces zoals Avri dat hanteert. Avri handhaaft met toepassing van het strafrecht en daarbij hoort dat 
er tot drie pogingen gedaan moeten worden om persoonlijk contact te krijgen met de (verdachte) overtreder, 
voordat tot een boete kan worden opgelegd. Formeel is daarbij sprake van ‘verhoor’ en dit woordgebruik in het 
bericht van de boa leidde tot de felle reactie van de overtreder in de media. 
 
Inleiding 
Het MT van Avri staat volledig achter de handhaving op het correct aanbieden van afval. Wel heeft zij behoefte aan 
inzicht in de verschillende procedures die daarbij gehanteerd kunnen worden en of er een publieksvriendelijke(re) 
werkwijze kan komen.  
Om te voorkomen dat er twee soorten handhavingsprocedures (strafrecht en bestuursrecht) naast elkaar binnen 
Avri-gebied en tussen de ASV (Avri) en APV (gemeenten) door de handhavers gehanteerd moeten worden, is een 
duidelijke keuze van belang. De uiteindelijke keuze voor een procedure is een politiek-bestuurlijke keuze (en 
waarbij de bedrijfsvoering niet leidend is). 
 
De verschillende procedures zijn uitgewerkt in scenario’s met daarin de volgende criteria om de voor- en nadelen 
in beeld te brengen: 

• Organisatorische consequenties;  

• Publieksvriendelijkheid; 

• Uitvoerbaarheid. 
 
Opzet 
Bij de scenario’s worden eerst in hoofdlijnen het handhavingsinstrument geschetst. Voor een overzichtelijk geheel 
blijven kaders en kanttekeningen in deze notitie buiten beschouwen. Zo vraagt bijv. de keuze voor bestuursdwang 
een uitwerking in een beleidsregel en het invoeren van de bestuurlijke boete de medewerking van alle 8 
gemeenten. Deze drempels maken geen onderdeel uit van de notitie, maar worden voor het gemak verondersteld 
succesvol te zijn beslecht. 
Vervolgens wordt kort het instrument beoordeeld op de criteria.  
Er wordt geen voorkeur uitgesproken voor een van de instrumenten. De notitie wil informeren om een 
gedachtewisseling hierover binnen het MT mogelijk te maken.  
 
Handhaving in het algemeen 
In de vorm van communicatie en het houden van toezicht kan spontane naleving van de regels worden bevorderd. 
Handhaving is bedoeld om naleving van de gestelde regels af te kunnen dwingen en vormt het sluitstuk op een 
aanpak. 
In het algemeen geldt voor overheden de ‘beginselplicht tot handhaven’. Vastgestelde regels moeten op hun 
naleving worden gecontroleerd. Van overheden kan en mag niet worden verwacht dat zij altijd en overal 
handhaven. Zij hebben daarin beleidsvrijheid. Voor de wijze waarop zij invulling geven aan hun handhavingstaak is 
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het vaststellen van handhavingsbeleid belangrijk om inzicht te bieden aan inwoners (die te maken kunnen krijgen 
met handhavingsactiviteiten) en om richting te bieden aan de inzet van de handhavingscapaciteit in de eigen 
organisatie.  
Ook voor de wijze waarop handhaving wordt vormgegeven, bestaat beleidsvrijheid. Op basis van (bestuurlijke) 
voorkeuren, capaciteit in de eigen organisatie en ervaren met de effectiviteit van de eigen werkwijze, kan de te 
hanteren manier van handhaven worden vastgesteld. Het staat een organisatie in principe vrij om te volstaan met 
waarschuwingen richting overtreders, maar daarmee wordt wel een beperking opgelegd aan effectiviteit op 
gedragsverandering. Een (welwillend) deel van de inwoners zal het gedrag aanpassen. Voor de hardliners zal de 
wetenschap dat feitelijke handhaving uitblijft, geen reden zijn om het (verkeerde) gedrag aan te passen nu er geen 
consequenties aan verbonden zijn. En juist omdat handhaving het sluitstuk is in de aanpak voor 
gedragsverandering, is het niet doorpakken bij handhaven feitelijk de bijl aan de wortels van de vastgestelde 
regels. 
 
Werkwijze team Toezicht en Handhaving 
De boa’s van Avri voeren de handhavingstaken van het basispakket (ASV) uit in heel Rivierenland en van 
pluspakketten die met individuele gemeenten zijn overeengekomen.  
Bij de uitvoering van de taken wordt vertrouwd op de professionaliteit van de boa en waarbij het aan hem/haar is 
om een inschatting te maken van de situatie. Op basis van training en ervaring hebben zij een vaste lijn ontwikkeld 
voor handhavingssituaties. Als geen kwade opzet wordt vermoed, wordt niet gesanctioneerd met een boete, maar 
wordt volstaan met advies of een waarschuwing. Deze werkwijze draagt bij aan het draagvlak onder inwoners, 
zorgt ervoor dat de boa’s hun werk op een prettige manier kunnen doen en zorgt er ten slotte voor dat de focus 
voor de zwaarste inzet komt te liggen op de overtreder met kwade opzet.  
Door het vaststellen van handhavingsbeleid ondersteunt het bestuur de uitvoering op straat door binnen een breed 
takenpakket prioriteiten te bepalen. Voor het nieuwe afvalbeleid zoals dat sinds 2019 geldt, zijn de prioriteiten 
bepaald op zuiverheid van grondstoffen in minicontainers en het terugdringen van bijplaatsingen rondom 
verzamelcontainers. De handhavingsinstrumenten zullen op basis van deze prioriteiten besproken worden. 
 
 
Juridische handhavingsinstrumenten (scenario’s per instrument) 
 

a. De bestuurlijke strafbeschikking 
 
Dit instrument wordt momenteel gehanteerd door de boa’s van Avri is gebaseerd op de Wet OM-afdoening en 
betreft het toepassen van strafrecht. Het is bedoeld voor veel voorkomende vormen van overlast en kan zowel 
door een opsporingsambtenaar, de politie als een BOA worden uitgereikt.  
Aan de overtreder wordt een kennisgeving of aankondiging van strafbeschikking uitgereikt (of als dat niet mogelijk 
is: toegezonden) waarbij zonder tussenkomst van een rechter een te betalen geldbedrag wordt opgelegd. De 
veelvoorkomende vormen van overlast waarvoor de instrument in Nederland wordt toegepast betreffen met name 
overtredingen in de openbare ruimte, verkeerd aangeboden afval, hondenpoep en jongerenoverlast.  
Na het uitreiken of sturen van de beschikking wordt deze ter incasso aangeleverd bij het CJIB door het inzenden 
van het proces verbaal van de BOA. De opbrengst aan boetes komt ten goede aan de schatkist. 
 

Organisatorische 
consequenties 

De boa’s hebben veel ervaring met het instrument. 
Avri hoeft geen backoffice voor administratie en incasso te organiseren.  
Geen juridische capaciteit nodig voor het afhandelen van bezwaar en beroep. 
Er staan voor Avri geen opbrengsten tegenover de inzet op handhaving. 
Het voorkomt negatieve beeldvorming over de opbrengst van boetes voor Avri. 

Publieksvriendelijkheid 

Het recht om als overtreder gehoord te worden voorafgaand aan het opleggen van 
de beschikking is publieksvriendelijk; 
De overtreding achteraf ongedaan maken leidt niet tot het intrekken van de boete; 
Formele woordkeuze in de procedure is vanwege het strafrecht minder 
publieksvriendelijk. 

Uitvoerbaarheid 
Het is toepasbaar bij de handhaving op grondstofcontroles als op bijplaatsingen. 
Toepassing is qua inzet van de boa’s bewerkelijk aan de voorkant (3 pogingen tot 
contact vereist).  



 

Na het inzenden richting het CJIB resteren er geen werkzaamheden.  
De noodzaak tot het hebben van persoonlijk contact met de overtreder vergroot de 
kans op agressie richting de boa. 
 

 
 
 

b. Bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte. 
 
Dit instrument is gebaseerd op artikel 154b van de Gemeentewet en betreft het toepassen van bestuursrecht. Met 
dit instrument zijn gemeenten zelfstandig bevoegd om op te treden tegen veel voorkomende en overlastgevende 
overtredingen. Om dit instrument van toepassing te verklaren moet een gemeente dit bij verordening bepalen 
(APV, ASV). Vanaf dat moment is de bestuurlijke boete van toepassing op alle overtredingen uit deze 
verordeningen (dus strafrechtelijke handhaving is geen optie meer). Het maken van een selectie van overtredingen 
binnen een verordening waarop de boete van toepassing wordt verklaard  is dus niet mogelijk. De bevoegdheid tot 
het opleggen van een boete wordt gedaan door het bestuursorgaan dat de regels uitvoert waarop gehandhaafd 
wordt (hier: dagelijks bestuur van Avri).  
 
De handhaver legt niet ter plekke een boete op aan de overtreder maar reikt een aankondiging op schrift uit dat 
een boete zal worden opgelegd. Vervolgens stuurt het bevoegde bestuursorgaan binnen 8 weken een beschikking 
tot het opleggen van een bestuurlijke boete toe aan de overtreder.  
Tegen de opgelegde boete staat bezwaar en beroep open. Het bevoegd bestuursorgaan behandelt zelf het 
bezwaar. Beroep na bezwaar kan worden ingediend bij een kantonrechter en hoger beroep bij het gerechtshof 
Arnhem-Leeuwarden. Als geen bezwaar wordt ingediend, moet de boete binnen 6 weken worden betaald. Als 
betaling uitblijft kan de invordering plaatsvinden zoals die ook gebruikt wordt bij het onbetaald blijven van 
gemeentelijke belastingen.  
 

Organisatorische 
consequenties 

De boa’s hebben geen ervaring met het instrument. 
Avri moet een backoffice voor administratie en incasso opzetten (evt. uit te besteden).  
Er is juridische capaciteit nodig voor het afhandelen van bezwaar en beroep (evt. uit te 
besteden). 
Er staan voor Avri opbrengsten tegenover de inzet op handhaving. 
Kans op negatieve beeldvorming over de opbrengst van boetes voor Avri. 

Publieksvriendelijkheid 

Het opleggen van de boete waar pas achteraf in de vorm van bezwaar kan worden 
gereageerd is niet publieksvriendelijk. 
Formele woordkeuze in de procedure kan minder publieksvriendelijk zijn als de 
begrippen uit de wet letterlijk worden gehanteerd. Het bestuursorgaan heeft 
mogelijkheden om in de door hem op te stellen boetebeschikking eenvoudigere taal te 
kiezen. 
De overtreding achteraf ongedaan maken leidt niet tot het intrekken van de boete; 
Bij uitbesteden van de back-office is er beperkt invloed op de werkwijze van de 
ingeschakelde partij in contacten met de inwoners. 

Uitvoerbaarheid 

Het is toepasbaar bij de handhaving op grondstofcontroles als bijplaatsingen. 
Toepassing is qua inzet van de boa’s minder bewerkelijk aan de voorkant.  
Minder kans op agressie richting de boa omdat minder persoonlijk contact vereist is. 
 

 
 

c. Bestuursdwang met kostenverhaal 
Bestuursdwang is een middel bedoeld om een gemaakte overtreding alsnog ongedaan te laten maken door de 
overtreder. Daarbij wordt de overtreder gewezen op zijn overtreding, krijgt hij een besluit thuisgestuurd waarin staat 
wat er gebeurt als hij de overtreding niet ongedaan maakt en krijgt hij gedurende een bepaalde tijd (dagen, weken) 
de gelegenheid om de zaak te corrigeren. Dit instrument is vanwege het tijdsverloop minder geschikt voor het 
aanpakken van afval omdat algemeen bekend is dat onjuist aangeboden afval een risico met zich kan brengen 



voor de volksgezondheid, van gevaarzetting  en onjuist aangeboden afval heel snel extra afval van nieuwe 
overtreders  aantrekt. Daarom is voor dit type overtredingen een bijzondere variant in het leven geroepen: de 
spoedeisende bestuursdwang. 
Dit instrument is gebaseerd op artikel 5:31 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht en bedoeld voor situaties die 
zo spoedeisend zijn dat een besluit niet kan worden afgewacht. Het bestuursorgaan moet dan zo spoedig als 
mogelijk nadien alsnog een besluit bekend moeten maken. Anders loop je de kans dat de kosten niet meer op de 
overtreder kunnen worden verhaald. Bij spoedeisende bestuursdwang wordt de overtreder in principe niet in de 
gelegenheid gesteld om zelf actie te ondernemen. Bij een heterdaad moet een overtreder wel in de gelegenheid 
worden gesteld om de overtreding ongedaan te maken (het afval terug te nemen). Ook kan er bij het bekend 
worden van een adres uit (bijvoorbeeld) een afvaldumping aangebeld worden bij de overtreder met het de opdracht 
om onmiddellijk het afval terug te nemen en het op de juiste wijze aan te gaan bieden. Bij het gehoor geven aan de 
opdracht voorkomt de overtreder het kostenverhaal.  
Bij het niet gehoor geven aan de opdracht wordt door Avri het afval verwijderd en kunnen de opruim- en 
verwerkingskosten kostendekkend op de overtreder worden verhaald.  
 
De gemaakte overtreding kan - ondanks het herstel door de overtreder -  wel beboet worden. Of dat laatste 
wenselijk is, kan aan de handhaver worden overgelaten die dan op basis van zijn professionaliteit een inschatting 
maakt van de achtergronden en motieven van de geconstateerde overtreding. En de inschatting of de overtreder 
geleerd heeft van zijn fout en de kans op herhaling (gedragssturing). 
 

Organisatorische 
consequenties 

De boa’s hebben geen ervaring met het instrument. 
Avri moet een backoffice voor administratie en incasso opzetten (evt. uit te besteden).  
Er is juridische capaciteit nodig voor het afhandelen van bezwaar en beroep (evt. uit te 
besteden). 
Er staan voor Avri opbrengsten tegenover de inzet op handhaving. 
Kans op negatieve beeldvorming over de opbrengst aan kostenverhaal bij 
bestuursdwang voor Avri. 

Publieksvriendelijkheid 

Het bieden van een kans bij heterdaad op het voorkomen van bestuursdwang met 
kostenverhaal is publieksvriendelijk 
Het opleggen van bestuursdwang met kostenverhaal waar pas achteraf in de vorm van 
bezwaar kan worden gereageerd is niet publieksvriendelijk. 
Formele woordkeuze in de procedure kan minder publieksvriendelijk zijn als de 
begrippen uit de wet letterlijk worden gehanteerd. Het bestuursorgaan heeft 
mogelijkheden om in de door hem op te stellen verhaalsbeschikking eenvoudigere taal 
te kiezen. 
Bij uitbesteden van de back-office is er beperkt invloed op de werkwijze van de 
ingeschakelde partij in contacten met de inwoners. 

Uitvoerbaarheid 

Het is toepasbaar bij de handhaving op bijplaatsingen. Het is minder goed toepasbaar 
bij de handhaving van grondstofcontroles. 
Toepassing is qua inzet van de boa’s minder bewerkelijk aan de voorkant.  
Minder kans op agressie richting de boa omdat minder persoonlijk contact vereist is en 
omdat overtreder bij heterdaad de mogelijkheid krijgt om kosten te voorkomen door de 
overtreding zelf ingedaan te maken. 
 

 
 

d. Privaatrechtelijk kostenverhaal 
 
Artikel 5.26 Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) regelt de bevoegdheid om de kosten die de 
overheid maakt ten behoeve van het beheer van afvalstoffen ter zake waarvan onrechtmatig is gehandeld, langs 
civielrechtelijke weg op de overtreder te verhalen. Het gaat bij dit afvalstoffenbeheer bijvoorbeeld om het 
verwijderen van afvalstoffen ten aanzien waarvan een overtreding is gepleegd, zoals in het geval van het op 
onjuiste wijze buiten zetten van afval. 



 

Dit instrument is geschikt als 'achter de hand' oplossing als 
bijvoorbeeld bestuursrechtelijk kostenverhaal niet functioneert. Er is momenteel geen reden om dit instrument voor 
Avri aan te wijzen als algemeen in te zetten instrument. Daarom wordt dit instrument niet uitgewerkt, maar alleen 
genoemd om volledig te zijn.  
 
 
Invulling uitvoering binnen de instrumenten  
 
Los van de keuze voor een instrument heeft Avri de mogelijkheid om het nemen van de formele stap uit te stellen 
en eerst een aantal keer te volstaan met waarschuwing. Zo is bekend dat de gemeente Tilburg drie keer een 
waarschuwing uitdeelt voordat een boete wordt opgelegd. Dat kan beschouwd worden als publieksvriendelijk maar 
kan leiden meer overtredingen door calculerend gedrag. Het team Toezicht en Handhaving van Avri is niet voor 
deze werkwijze. Het leidt tot een extra administratie van de waarschuwingen en het gaat voorbij aan de huidige 
werkwijze van Avri waarbij de boa zelf de inschatting maakt of de situatie boetewaardig is of niet. 
 
Naast het opleggen van een boetebedrag kan bij een grondstofcontrole ook gekozen worden voor het niet 
inzamelen van een vervuilde container. Nu gebeurt dat bij Avri al bij een rode kaart (zware vervuiling, opzet 
verondersteld), maar dit kan ook uitgebreid worden naar de gele kaart (beperkte vervuiling, opzet niet 
verondersteld). Momenteel wordt dit laatste niet publieksvriendelijk geacht en is er geen noodzaak tot het niet 
inzamelen omdat de aangetroffen hoeveelheid vervuiling naar verwachting niet zal leiden tot afkeur van de hele 
vracht van het inzamelvoertuig.  
 
Ook kan bij de uitvoering van de administratieve werkzaamheden (zoals hét briefje uit de aanleiding) gekozen 
worden voor minder formeel taalgebruik om vermijdbare weerstand tegen een handhavingshandeling te 
voorkomen. 
 
 
 
 
 
Bijlage: Enkele feiten en cijfers 
 
Overzicht boetes per jaar bij handhandhaving door Avri op de Afvalstoffenverordening 
 

Jaar Aantal processen verbaal 

2016 591 

2017 589 

2018 730 

2019 690 

 
 
Welk instrument hanteren andere grotere gemeenten 
Algemeen: een één op één vergelijking van de Avri-organisatie met andere gemeenten is lastig. Avri is een 
gemeenschappelijke regeling tussen 8 gemeenten. Er zijn geen gemeenten van ca 200.000 inwoners die diftar en 
het inzamelsysteem ‘restafval op afstand’ gecombineerd hanteren. Ook is Avri een van de weinige afvalbedrijven 
die eigen handhavers in dienst heeft. Bij het opstellen van het handhavingsbeleid in 2019 is ook navraag gedaan 
bij enkele gemeenten en afvalbedrijven hoe zij zijn gekomen tot de keuze in handhavingsprocedures. Er zijn uit die 
navraag geen duidelijke afwegingen naar voren gekomen (maar wel bijv: ‘altijd zo gedaan’) die meegewogen 
kunnen worden. Ook zijn er uit openbare bronnen geen landelijke cijfers bekend over hoeveel gemeenten, welk 
handhavingsinstrument hanteren. 
 
Tilburg: bestuurlijke strafbeschikking (strafrecht) 
Amsterdam: bestuurlijke boete (bestuursrecht). 
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Aan : Algemeen Bestuur 

Vergadering : 10 september 2020 

Agendapunt : 7.5, ter besluitvorming 

Van : Dagelijks Bestuur 

Onderwerp : 
Alternatieve werkzaamheden 
papierverenigingen 

 

 
Voorstel 

1. Kennis te nemen van het rapport ‘Alternatieve werkzaamheden voor papierverenigingen’.  
2. In te stemmen om in 2020 en het eerste kwartaal van 2021 pilots te draaien met de adoptie van 

verzamelcontainers en aanvullend de inzet van vrijwilligers op een mobiele milieustraat.  
3. De overeenkomst met verenigingen met 1 jaar te verlengen tot 31 december 2021. 

 

 
Inleiding 
Aanleiding 
Vanuit historie was het inzamelen van oudpapier een taak die door de verenigingen zelf werd gedaan. In 
1999 is de uitvoering bij Avri ondergebracht. Door het inzetten van maatschappelijke organisaties zoals 
verenigingen, creëren we draagvlak voor circulariteit in de samenleving. De vrijwilligers zijn ambassadeurs 
van Avri en dragen het belang van afval scheiden en het schoon houden van de leefomgeving uit naar de 
inwoners. De samenwerking is altijd goed geweest. 
 
Door de arbeids- en rijtijdenwet is de beschikbaarheid van chauffeurs van Avri in de avonduren afgenomen, 
waardoor de inzameling van papier meer overdag plaatsvindt. Niet alle papierverenigingen kunnen overdag 
vrijwilligers leveren. De vergoeding voor iedere vereniging is de afgelopen jaren op hetzelfde niveau 
gebleven. Hierdoor is de situatie ontstaan dat een deel van de huidige verenigingen een vergoeding 
ontvangt zonder of gedeeltelijk daarvoor een inspanning te leveren.  
 
Avri wil deze ambassadeurs behouden voor haar doelen. Op 18 maart 2019 heeft Avri samen met de 
verenigingen een eerste verkenning gedaan naar een aantal kansrijke alternatieve werkzaamheden. Doel 
van deze bijeenkomst was om bij verenigingen te toetsen waar mogelijkheden liggen en aan welke 
mogelijkheden verenigingen de voorkeur geven, ook hebben verenigingen alternatieven aangedragen.  
 
Het AB heeft op 4 juli 2019 besloten om het contract met de huidige verenigingen 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. Het doel is om te komen tot alternatieven 
werkzaamheden om de vergoeding die de huidige verenigingen ontvangen, te kunnen waarborgen en 
rechtvaardigen.  
 
Alternatieven 
Op basis van de voorkeuren van de verenigingen en de praktische uitvoerbaarheid van de diverse 
alternatieven, zijn er 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. 

 
Deze alternatieven zijn uitgewerkt met betrekking tot gevraagde inzet, kwalificaties, vergoedingen en 
randvoorwaarden. Ook is gekeken welke kansen en risico’s er zijn en in hoeverre ze kunnen bijdragen aan 
de doelstellingen van Avri. Op basis van deze criteria zijn de adoptie van verzamelcontainers en de inzet 
van vrijwilligers op een mobiele milieustraat het meest kansrijk gebleken. Deze twee alternatieven dragen 
het meest bij aan de circulaire doelstellingen en een schonere leefomgeving, zijn praktisch het best 
uitvoerbaar en mogen rekenen op het meeste draagvlak bij verenigingen. De andere twee alternatieven zijn 
op deze onderdelen aanzienlijk minder. De inzet van vrijwilligers op de milieustraat is voor Avri een goede 
aanvulling, maar blijkt praktisch niet goed uitvoerbaar te zijn voor verenigingen. Zij geven aan op 
zaterdagen vaak geen vrijwilligers beschikbaar te hebben. Ook is de milieustraat voor veel verenigingen te 
ver weg en denken ze geen vaste groep te kunnen regelen die deze taken oppakken. Het opruimen van 
zwerfafval valt voor de meeste verenigingen af, omdat Avri maar met vier gemeenten een contract heeft 
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voor de openbare ruimte. En in die gemeenten zijn al veel (groepjes) vrijwilligers actief die zonder 
vergoeding zwerfafval opruimen (zoals zwerfafvalbrigades). De gemeenten zijn van mening dat dit teveel 
botst met elkaar.   
 
De uitwerking van de alternatieven is te vinden in het rapport ‘Alternatieve werkzaamheden voor 
papierverenigingen’.  
 
Een aantal verenigingen heeft de suggestie gedaan om hun aansluitingen waar zij samen met Avri nu inzet 
op plegen, helemaal terug te geven aan Avri. Daarmee staan ze ook dat deel van hun vergoeding af. Zij 
hoeven dan geen alternatieve werkzaamheden uit te voeren, maar ontvangen dus wel een lager bedrag. 
Het belangrijkste is immers dat de tegenprestatie 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 helemaal zelf doen, terug geven aan Avri. Dit zou 
namelijk betekenen dat Avri allerlei versnipperde routes gaat rijden, wat de efficiënte niet ten goede komt.  
 
Beoogd effect 
Door het inzetten van maatschappelijke organisaties zoals verenigingen creëren we meer draagvlak voor 
circulariteit. De vrijwilligers worden ambassadeurs van Avri en dragen het belang van afval scheiden en het 
schoon houden van de leefomgeving uit naar de inwoners. draagt bij aan beter scheidingsgedrag van 
inwoners. De zichtbaarheid vanuit de vereniging is met name sterk bij de adoptie van verzamelcontainers 
en de mobiele milieustraat.  
 
Door verenigingen in te zetten op deze alternatieve werkzaamheden gaan zij bovendien weer een 
gelijkwaardige tegenprestatie leveren voor de vergoeding die zij krijgen.   
 
Argumenten 
2.1 Deze alternatieven kunnen bijdragen aan het creëren van maatschappelijk draagvlak voor circulariteit 
en een schonere leefomgeving  
Zo draagt de adoptie van ondergrondse containers significant bij aan een schonere leefomgeving. De 
verwachting is dat de hoeveelheid bijplaatsingen hierdoor daalt. Door de inzet van vrijwilligers op een 
mobiele milieustraat verhogen we de service voor inwoners. Hierdoor worden zij gestimuleerd het afval 
beter te gaan scheiden. Zo kunnen we een reductie van de hoeveelheid restafval en een toename van 
herbruikbare afvalstromen bereiken.  
 
2.2 Voor deze alternatieven is het meeste draagvlak bij verenigingen 
Uit de verschillende sessies met de verenigingen is gebleken dat er het meeste draagvlak is voor deze 
alternatieven. De adoptie van verzamelcontainers is voor bijna alle verenigingen praktisch zeer goed 
uitvoerbaar. In de kleinere kernen waar maar weinig containers staan, kan gekeken worden of de 
containers in omliggende dorpen ook geadopteerd kunnen worden.  
 
Ook het inzetten van vrijwilligers op een mobiele milieustraat zien de verenigingen wel zitten. Het 
uitgangspunt is hierbij om zoveel mogelijk de vrijwilligers in hun eigen dorp of wijk in te zetten. 
 
2.3  Door pilots te draaien kunnen Avri en verenigingen in de praktijk ervaren of het alternatief wenselijk en 
werkbaar is. 
Het doel van de pilots is om te achterhalen of de alternatieven in de praktijk ook goed uitvoerbaar blijken en 
de geschatte tijdsbesteding klopt. Door goed te monitoren kunnen we bijsturen als zaken in de praktijk 
anders uitpakken.  
 
3.1  Hierdoor is er tijd om in een zorgvuldig proces met verenigingen en bestuur alternatieven uit te testen 
De alternatieven die zijn uitgewerkt, moeten in de praktijk worden uitgetest. Hier is tijd voor nodig. We willen 
de pilots  gedurende een half jaar laten draaien. Na de evaluatie van deze pilots worden de alternatieven in 
een toekomstgericht pakket aan het Algemeen Bestuur voorgelegd.  
 
Kanttekeningen 
2.1 De verenigingen krijgen vooralsnog geen langdurige zekerheid 
Nadat de pilots hebben plaatsgevonden kan hier mogelijk aan tegemoet gekomen worden. Door het langer 
aangaan van contracten voor verenigingen kunnen we het cafetariamodel laten groeien en kunnen we de 
verenigingen stimuleren te kiezen voor alternatieven. 
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2.2. Een deel van de verenigingen met beperkte inzet of geen inzet profiteren langer 
Het voorstel is gedaan de verenigingen met de minste inzet of geen inzet als eerste alternatieven aan te 
bieden en te betrekken in de verschillende pilots. Deze verenigingen zijn  door Avri aangewezen. Daarnaast 
zijn er diverse verenigingen die  zich tijdens de digitale sessies van 15 en 16 juni vrijwillig hebben 
aangemeld. Ook deze verenigingen gaan we benaderen. 

 

2.3 Een potentiele kostenbesparing in de uitvoering wordt niet gerealiseerd 
Het overdag inzamelen van papier resulteert naar verwachting in een kostenbesparing op de uitvoering van 
circa € 300.000 ten opzichte van de huidige situatie die in de begroting is verwerkt. Het voordeel ontstaat 
door lagere personeelskosten en inzet van derde partijen. Daarentegen zullen afhankelijk van het 
alternatief ook weer kosten kunnen gaan ontstaan. 

 
Communicatie 
De verenigingen zijn op  meerdere momenten betrokken bij de uitwerking van deze alternatieven: op 9 
maart 2020 in een werkgroep met 30 verenigingen en op 15 en 16 juni via digitale sessies waarbij alle 
verenigingen waren uitgenodigd. De uitkomsten van deze bijeenkomsten zijn opgenomen in het rapport. In 
bijlage 2 en 3 zijn de verslagen van de bijeenkomsten opgenomen. Ook de leden van het vakberaad zijn 
betrokken bij het tot stand komen van de rapportage en waren aanwezig bij de digitale sessies op 15 en 16 
juni.  
 
De verenigingen worden op de hoogte gesteld van het besluit van het AB. De verenigingen met de minste 
inzet en verenigingen die zich vrijwillig hebben aangemeld worden individueel benaderd. 
 
Financiën 
Vergoeding 
De totale jaarlijkse vergoeding voor verenigingen (€ 713.000) is reeds verwerkt in de begroting van Avri 
(programma Basispakket). Het uitgangspunt is dat alle verenigingen weer een gelijkwaardige tegenprestatie 
gaan leveren voor deze vergoeding die zij ontvangen.  
 
Kosten 
Onderstaand een indicatie van de financiële consequenties per alternatief:  

− Adoptie van verzamelcontainers: 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 van het rapport). Dit zorgt voor een maximaal bedrag van ongeveer 
€3.500,00. 

− Mobiele milieustraat: De kosten bij de mobiele milieustraat zitten met name in de eenmalige 
aanschaf. Een mobiele milieustraat is relatief goedkoop tijdelijk te realiseren door het ombouwen 
van een bestaand voertuig. Als dit alternatief structureel wordt zal een investering nodig zijn van 
ca. €70.000. 

− Inzet van vrijwilligers op de milieustraat op zaterdag: De personeelskosten voor Avri verlagen als 
de inhuurkrachten van Timing niet meer nodig zijn. Wanneer Avri alle inhuurkrachten van Timing 
zou vervangen door vrijwilligers, bespaart Avri €179.379,20 per jaar. Naast de mogelijke 
besparingen, zijn er ook kosten voor werkkleding (ca. €150 per setje).  

− Opruimen van zwerfafval: De kosten voor Avri zit hem in het eenmalig faciliteren van materialen 
(grijpstok, veiligheidshesje, handschoenen en zakken). Dit bedraagt per vereniging ca. €60,00.  

 
Uitvoering 
De verenigingen met de minste inzet en verenigingen die zich vrijwillig hebben aangemeld worden 
benaderd voor de pilot. Per vereniging wordt gekeken hoeveel containers zij kunnen adopteren in de 
omgeving. Dit wordt afgestemd op de benodigde aantal uren. Met verenigingen die gevestigd zijn in de 
kernen waar de mobiele milieustraat komt, worden afspraken gemaakt over hun inzet.  
 
Bijlagen 

1. Rapport ‘Alternatieve werkzaamheden papierverenigingen’  
2. Verslag werkgroep met verenigingen op 9 maart 2020 
3. Verslag digitale sessies met verenigingen op 15 en 16 juni 2020  
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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. 
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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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3. Alternatieven 
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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.  



 

 

17 
 

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.  

 

  



 

 

22 
 

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



 

 

24 
 

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



 

 

26 
 

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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4. Conclusies en  

aanbevelingen 
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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



 

 

36 
 

  

 

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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Verslag werkgroep 9 maart 2020 

Aanwezig: Simone Lindhout en Sanne van den Wittenboer (De AfvalSpiegel), Cees Brouwer en 

Natasja Stehouwer (Avri) + vertegenwoordigers van 30 verenigingen.  

 

Tijdens een werkgroep met ongeveer een derde van de verenigingen zijn de vier kansrijke 

alternatieve werkzaamheden besproken. 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 wordt als input meegenomen voor het uitwerken van de alternatieven voordat deze 

aan het bestuur en alle verenigingen worden gepresenteerd.    

 

Gezamenlijke inleiding 

Tijdens de inleiding vertelde Simone over de stand van zaken en de aanleiding van de avond. 

De verenigingen lieten merken dat de aanleiding niet helder was en dat ze informatie misten. 

Zo vond niet iedereen het duidelijk of het ophalen van papier bleef bestaan en wat nou het doel 

van Avri was. Dit is tijdens de werkgroep opgehelderd, door aan te geven dat het uitgangspunt 

van Avri blijft om de papierinzameling met de verenigingen zo veel mogelijk in stand te houden.  

Ook was er onduidelijkheid over welke verenigingen nou minder tegenprestatie leverden, hier 

hebben de verenigingen niet allemaal zicht op. Voor verenigingen is het niet duidelijk wat het 

effect is op de vergoeding en de gemaakte uren sinds Avri zijladers gebruikt om (gedeeltelijk) 

routes over te nemen. Daarnaast kwam naar boven dat verenigingen het fijn vinden om 

specifiek mee te kijken naar waar er problemen zijn met de inzameling. Wellicht kunnen 

verenigingen routes ruilen of anders inrichten waardoor problemen al worden opgelost.  

 

Bespreken alternatieven 

Door het grote aantal deelnemers is de groep in tweeën gesplitst om in gesprek te gaan over 

de alternatieven. Simone en Natasja begeleidden de ene helft, Sanne en Cees begeleidden de 

andere helft.  

 

Mobiele milieustraat 

Verenigingen geven aan de inzet op de mobiele milieustraat wel te zien zitten, zeker als deze in 

eigen dorp staat. De inzet van 3 uur 2 vrijwilligers is haalbaar, zeker op zaterdag. Sommige 

verenigingen gaven zelfs aan dat zij mogelijk ook doordeweeks vrijwilligers konden leveren om 

de mobiele milieustraat te bemannen. Wel geven verenigingen aan dat er enig comfort moet 

zijn in de zin van dat je droog kunt zitten. In de pilot kan een tijdelijk station worden gebruikt, 

zodat Avri niet meteen een dure wagen hoeft aan te schaffen. Ook is het prettig dat de 

instructie niet te veel tijd in beslag neemt, en niet altijd dezelfde vrijwilliger hoeft te werken. De 

meeste verenigingen werken namelijk met een grote poel van vrijwilligers.  

 

Milieustraat op zaterdag 

Verenigingen geven aan dat het erg zwaar is om volledig ingewerkt te worden, en altijd 

dezelfde vrijwilligers te leveren. Een oplossing hiervoor kan zijn dat de vrijwilligers minder taken 

op zich nemen en bijvoorbeeld alleen de milieustraat aanvegen. Dit behoeft minder instructie 

en helpt wellicht ook al voor Avri. Het werken in ploegen is ook noodzakelijk, verenigingen 

vinden een volledige werkdag te lang. Een vereniging kan dan zelf voor een rooster zorgen, als 

er maar vooruit gepland kan worden. De verenigingen geven aan dat dit alternatief het meest 

geschikt is voor de verenigingen die zelf in de kernen zitten waar de milieustraten liggen 

(Geldermalsen, Zaltbommel, Tiel en Culemborg), of eventueel de direct aangrenzende kernen.  



Adopteren verzamelcontainer 

Als het duidelijk is wat vrijwilligers precies moeten doen, dan lijkt het de verenigingen een 

kansrijk alternatief. De verenigingen kunnen zelf bepalen wanneer ze de taken uitvoeren, wat 

zorgt voor veel flexibiliteit. Het is nu alleen nog moeilijk in te schatten hoeveel uur je bezig bent 

en hoeveel containers je dan moet onderhouden. Dit zien de verenigingen graag voor de 

plenaire bijeenkomst verder uitgewerkt. Ook kwam naar boven dat de terugkoppeling van het 

maken van foto’s gemakkelijk moet gaan via bijvoorbeeld een App. Wat als  oudere vrijwilligers 

geen smartphone hebben? Foto’s uploaden op de computer en dan via e-mail versturen is te 

omslachtig en niet praktisch uitvoerbaar.  

Zwerfafval prikken 

Een deel van de verenigingen zien dit alternatief niet zitten omdat de ‘oneerlijke concurrentie’ 

niet goed voelt. Dat is met name het geval in gemeenten waar op dit moment al veel 

initiatieven op het gebied van zwerfafval zijn. Op plaatsen waar geen structurele inzet is van 

verenigingen of vrijwilligers bij het opruimen van zwerfafval (alleen eenmalige acties), is het 

alternatief wel kansrijk. Een voordeel is dat ook vrijwilligers onder de 18 de werkzaamheden 

kunnen doen. Ook kan het een toevoeging zijn om vervuilde gebieden te signaleren.  

Algemene terugkoppeling 

Beide groepen liggen op een lijn wat betreft de alternatieven. Het belangrijkste punt dat bij 

allebei naar boven kwam is dat de verenigingen inzicht willen in de lijst met uren waarin staat 

wat welke vereniging precies te kort komt. Beloofd is om dit voor de plenaire bijeenkomst op 

30 maart te delen.  

 

Daarnaast werd geopperd om beter te kijken naar de verdeling zijladers en achterladers. 

Wellicht kunnen verenigingen onderling wisselen, waardoor ze gelijkwaardige tegenprestaties 

kunnen leveren. Ook is het idee geopperd om chauffeurs van verenigingen zelf op te leiden om 

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

gebruiken. Chauffeurs van verenigingen zijn namelijk niet gebonden aan de beperking van de 

arbeids- en rijtijdenwet, tenzij overdag ook als chauffeur werkzaam zijn.  

 

Ook gaven verenigingen aan dat het niet zinvol is om als vrijwilliger mee te rijden met een 

zijlader. Na de gewenningsperiode waarbij de vrijwilliger nog containers recht aan de straat 

kan zetten, blijkt het werk na een tijdje overbodig.  



Verslag digitale sessies 15 & 16 juni 2020 
Aanwezig: Simone Lindhout en Sanne van den Wittenboer (De AfvalSpiegel), Cees Brouwer en 

Natasja Stehouwer (Avri) + vertegenwoordigers van verenigingen en vakberaadsleden.  

 

In vier verschillende digitale sessies zijn de vier kansrijke alternatieve werkzaamheden 

besproken. In de eerste sessie voor gemeente West-Betuwe hadden 9 verenigingen zich 

aangemeld. De tweede sessie was voor de gemeenten Culemborg, Buren en Neder-Betuwe 

met 13 aanmeldingen. De derde sessie voor de gemeenten Tiel en West Maas en Waal had 12 

aanmeldingen. De laatste sessie was voor de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel en telde 7 

aanmeldingen van verenigingen. Van elke gemeente waren een of meerdere vakberaadsleden 

aanwezig.   

 

Het doel van de sessies was om bij alle verenigingen te peilen of zij eventueel bereid zijn de 

alternatieve werkzaamheden in de toekomst uit te voeren. De opgehaalde informatie wordt als 

input meegenomen voor het uitwerken van de alternatieven voordat deze aan het bestuur en 

alle verenigingen worden gepresenteerd.    

 

Digitale sessie 

Tijdens de inleiding vertelde Simone over de stand van zaken en het proces tot nu toe. 

Vervolgens is stuk voor stuk elk alternatief uitgelegd. De verenigingen konden hun vragen 

stellen via de chat en deze werden direct door Simone beantwoord.  

 

Mobiele milieustraat 

De meeste verenigingen zien de mobiele milieustraat wel zitten. Verenigingen die dit alternatief 

niet zien zitten, benoemen dat zij dicht bij een bestaande milieustraat wonen of denken dat het 

lastig is om vrijwilligers te regelen. Verenigingen die nog twijfelen benoemen met name de 

afweging of de mobiele milieustraat wel in hun dorp zou komen staan. Enkele verenigingen 

opperde spontaan wel deel te willen nemen aan de pilot.  

 

De meeste vragen bij dit alternatief gingen over de plek waar de mobiele milieustraat zou 

komen en of hun dorp of stad daarvoor in aanmerking komt.   

 

Milieustraat op zaterdag 

De meeste verenigingen zien dit alternatief niet zitten. Het meest genoemde argument is dat 

het regelen van vrijwilligers op zaterdag erg lastig is in verband met sportactiviteiten. 

Daarnaast is het organiseren van een vaste groep vrijwilligers voor veel verenigingen niet 

haalbaar. Verenigingen geven aan dat voor het ophalen van papier vrijwilligers enkele keren per 

jaar worden ingezet. Dit alternatief is vooral geschikt voor verenigingen die in de buurt van de 

bestaande milieustraten gevestigd zijn.  

 

De meeste vragen voor dit alternatief gingen over de werkzaamheden op de milieustraat en de 

haalbaarheid van de inzet op zaterdag.  

 

Adopteren verzamelcontainer 

De meeste verenigingen zien dit alternatief wel zitten. Bij twijfel wordt vaak genoemd dat er erg 

veel containers schoongemaakt moeten worden om de uren te halen. Verenigingen die dit niet 

zien zitten, zijn met name gevestigd in dorpen waar geen tot weinig containers staan om te 



onderhouden. Ook geven verenigingen aan dat hun leden niet allemaal in de buurt wonen. 

Enkele verenigingen geven aan mee te willen doen aan de pilot.  

 

Vragen voor dit alternatief gingen met name over de materialen en hulpmiddelen die nodig zijn 

om de werkzaamheden uit te voeren.  

 

Zwerfafval prikken 

De meningen over dit alternatief zijn verdeeld. Qua werkzaamheden zien een aantal 

verenigingen het wel zitten. Het tegenargument is dat de werkzaamheden botsen met 

bestaande initiatieven. In de laatste twee sessies voor verenigingen in de gemeenten Tiel, West 

Maas en Waal, Maasdriel en Zaltbommel is dit alternatief niet uitgebreid besproken omdat dit 

alternatief niet haalbaar is wat betreft de taken van Avri op het gebied van zwerfafval in deze 

gemeenten. 

 

Conclusie 

Samenvattend blijkt dat er voor twee alternatieven het meeste animo is: de mobiele 

milieustraat en het adopteren van de verzamelcontainers. Enkele verenigingen boden al aan 

om deel te nemen aan de pilots.  

 

De meeste verenigingen vinden het werken op de vaste milieustraat op zaterdag niet haalbaar. 

Voor de verenigingen die dit wel zien zitten, kan dit alternatief worden uitgetest in de pilot.  

 

Wat betreft het opruimen van zwerfafval is het uitvoeren van de pilot haalbaar voor 

verenigingen in gemeenten waarbij Avri werkzaamheden verricht met betrekking tot 

zwerfafval.   
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Aan : Algemeen bestuur 

Vergadering : 10 september 2020 

Agendapunt : 7.6, ter besluitvorming 

Van : Dagelijks bestuur 

Onderwerp : 
Beschikbaar stellen 
Investeringskrediet 
onkruidbestrijding 
  

 
Voorstel 
1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een investeringskrediet van € 130.000 voor de 

aanschaf van een elektrisch aangedreven hete lucht machine om het onkruid op verhardingen te 
bestrijden in de gemeente Buren en de financiële lasten te verwerken in de werkbegroting IBOR-
Buren 2021. 

 

 
Inleiding 

In 2020 heeft Avri ervaring opgedaan met het in eigen beheer uitvoeren van de onkruidbestrijding op 
verhardingen in de gemeente West Betuwe. Voor de andere drie IBOR-gemeenten voert Avri deze 
taak ook uit, maar dan via een aannemer. De ervaringen in West Betuwe zijn positief: de kwaliteit is 
behaald en er is een besparing gerealiseerd. Het MT Avri heeft dan ook het streven om voor alle 
IBOR-gemeenten de bestrijding van onkruid op verhardingen in eigen beheer (met eigen middelen) te 
gaan uitvoeren. 
 
Omdat het contract met de aannemer voor deze taak voor de gemeente Buren afloopt wil Avri met 
ingang van 2021 de onkruidbestrijding in Buren in eigen beheer nemen. Hiervoor moet worden 
geïnvesteerd in een onkruidmachine, echter het investeringskrediet van € 130.000,- is niet in de 
begroting voorzien. De lasten van de investering kunnen worden opgevangen binnen de bestaande 
begroting. Het AB wordt gevraagd in te stemmen met deze investering om zo te komen tot een 
financieel rechtmatige aankoop. 

 
Beoogd effect 
Realiseren van een financieel rechtmatige aankoop van een onkruidmachine.  
 
Argumenten 
1.1. Invulling geven aan een financieel rechtmatige aankoop. 
In het verleden werden investeringen in de bedrijfsvoering die niet in de begroting waren voorzien, 
achteraf door uw AB met de vaststelling van de jaarrekening goedgekeurd. De accountant heeft over 
deze werkwijze opmerkingen gemaakt en aangegeven dat dit niet rechtmatig is. Dit soort 
investeringsbeslissingen moeten vooraf door het AB worden goedgekeurd, voordat de 
aanbesteding/aanschaf wordt gedaan. Met dit voorstel wordt het AB vooraf om instemming gevraagd 
het krediet beschikbaar te stellen om zo te komen tot een financieel rechtmatige aankoop. 
 
1.2. Er zijn geen financieel nadelige effecten. 
De investering bedraagt € 130.000. De kapitaallasten (afschrijving + rente) die volgen uit de 
investeringsaanvraag worden verwerkt in de begroting 2021 van IBOR-gemeente Buren en kunnen 
volledig worden opgevangen binnen de bestaande begroting. Immers de kosten inhuur derden komen 
te vervallen. De investering kan minimaal budgettair neutraal worden gedaan. De verwachting is dat 
door een efficiëntere inzet een kostenbesparing kan worden gerealiseerd. De kostenbesparing komt 
ten goede aan de IBOR-gemeente. 
 
Overige positieve effecten 
Het in eigen beheer nemen van de onkruidbestrijding op verharding biedt de volgende voordelen: 

• Duurzaamheid: geïnvesteerd wordt in een elektrisch aangedreven machine. Het onkruid wordt 
bestreden met hete lucht. Dit is een schone en milieuvriendelijke methode (geen uitstoot van CO2, 
roet en fijnstof). 

• Leefbaarheid: de verminderde uitstoot bevordert de leefbaarheid. Daarnaast maakt de machine 
nauwelijks geluid. 

• Werkgelegenheid: deze taak biedt een kans voor de inzet van medewerkers met een afstand tot de 
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arbeidsmarkt. Het streven is iemand in te zetten vanuit de SW- of Participatiewet afkomstig uit de 
eigen regio. 

• Robuust: Door de werkzaamheden in eigen beheer uit te voeren is er sprake van een robuust 
takenpakket. De inzet van meerdere machines verminderd de kwetsbaarheid. Chauffeurs kunnen 
elkaar vervangen, bij een storing aan een machine kan een andere machine worden ingezet. 

• Slim werken: De machines zijn voorzien van de nieuwste technieken waarmee data wordt 
gegenereerd zodat de machines worden ingezet alleen op die plekken waar dit nodig is. Door ook 
deze taak in eigen beheer uit te voeren kan een nog betere afstemming met andere taken zoals 
het machinaal vegen plaatsvinden waardoor het effect in de openbare ruimte, een nette openbare 
ruimte, wordt versterkt. 

 
Kanttekeningen 
Het streven is erop gericht om uiteindelijk de onkruidbestrijding voor alle IBOR-gemeenten in eigen 
beheer te gaan uitvoeren. Het geschikte moment voor de overige IBOR-gemeenten om over te gaan 
op onkruidbestrijding in eigen beheer, is wanneer de betreffende contracten met de aannemer 
aflopen.  
 
Communicatie 
Het in eigen beheer nemen van de onkruidbestrijding zal na uw besluit verder met de gemeente Buren 
worden afgestemd. Bij een positief besluit van het AB zal t.z.t. (met de start van de onkruidbestrijding 
seizoen 2021) in overleg met gemeente Buren extra publiciteit worden gegeven. 
 
Financiën 
Zie argumenten 2.1 en 2.2. 
 
Uitvoering 
Na een positief besluit van het AB zal de (openbare) aanbesteding worden gestart. 
 
Bijlagen 
Geen. 
 


