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Aan : Algemeen Bestuur 

Vergadering : 17 december 2020 

Agendapunt : 7.4, ter besluitvorming 

Van : Dagelijks Bestuur 

Onderwerp : Verordeningen 2021 

 

 
Voorstel 
1. De Verordening afvalstoffenheffing Avri 2021, inclusief de Tarieventabel 2021, vast te stellen met 

de ingangsdatum van 1 januari 2021; 
2. De Verordening afvalstoffenheffing Avri 2020 in te trekken per 1 januari 2021; 
3. De Afvalstoffenverordening 2021 vast te stellen met de ingangsdatum van 1 januari 2021; 
4. De Afvalstoffenverordening 2019 in te trekken per 1 januari 2021.  
 

 
Inleiding 
De Verordening afvalstoffenheffing Avri 2021 met bijbehorende Tarieventabel is geactualiseerd ten 
opzichte van de geldende verordening 2020.  
 
Dit houdt voor de huidige regeling in:  

• Het toevoegen van een tarief voor het leveren op aanvraag van een extra pakket inzamelzakken 
voor de inzameling van plastic verpakkingen, drinkpakken en blik voor huishoudens in hoogbouw 
en stadscentra; 

• Het toevoegen van een tarief voor de gescheiden inzameling van luiers en incontinentiemateriaal 
voor de 2e helft van 2021. In de praktijk krijgt BSR de opdracht om dit tarief van 2021 in 2022 op 
aanslag te brengen op de reguliere gecombineerde aanslag. Dit doet BSR nu ook al voor de 
variabele tarieven uit hoofdstuk 2. De tarieven voor luiers en incontinentiemateriaal worden daarom 
ook opgenomen in hoofdstuk 2 en moeten vóór 1 januari 2021 zijn vastgesteld. Voor de juridische 
formulering van deze regeling is advies gevraagd aan bureau Involon (belastingspecialisten).Als 
een of meerdere gemeenten besluit(en) om per 1 juli 2021 een tarief aan inwoners op te leggen 
voor de gescheiden inzameling van luiers en incontinentiemateriaal, dan moet die keuze in de 
tarieventabel 2021 verwerkt worden. Het AB krijgt hiertoe voor 1 juli 2021 een wijzigingsvoorstel ter 
besluitvorming voorgelegd. De voorbereiding vraagt van de gemeenten om uiterlijk 1 maart 2021 
hun keuze bij Avri bekend te maken. 

 
De Afvalstoffenverordening is geactualiseerd ten opzichte van de Afvalstoffenverordening 2019. 
De wijzigingen zijn: 

• Het toevoegen van een lid 3 bij artikel 7 over de gecombineerde inzameling van plastic, 
drinkpakken en blik met drankenkartons die daarna door de verwerker worden gesorteerd; 

• Het toevoegen van een lid 4 bij artikel 7 over de mogelijkheid om incontinentiemateriaal en 
luiers gescheiden in verzamelcontainers of een inzamelmiddel aan te bieden, indien een 
gemeente daartoe besluit. 

• Het toevoegen van een lid 3 bij artikel 8 over de uitzondering voor huishoudens in de 
hoogbouw en stadscentra voor het gescheiden aanbieden van bioafval (overgeheveld uit het 
Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening); 

• Met ingang van 1 januari 2021 wordt het begrip ‘gft’ vervangen door het begrip ‘bioafval’, 
zodat hiermee de verordening aansluit bij het per 1 januari 2021 gewijzigde Landelijk Afval 
Plan. Voor een goed begrip worden in Afvalstoffenverordening 2021 en het Uitvoeringsbesluit 
afvalstoffenverordening 2021 beide begrippen naast elkaar gebruikt. Bij een volgende versie 
kan het begrip ‘gft’ verdwijnen. Het begrip gft’ (groente-, fruit- en tuinafval) is te beperkt voor 
wat er qua samenstelling onder wordt verstaan en wordt vervangen door een meeromvattend 
begrip ‘bioafval’; 

Tevens wordt de toelichting op de afvalstoffenverordening op de bovengenoemde artikelen uitgebreid 
vanwege deze toevoegingen. 
 
Beoogd effect 
Actuele, duidelijke en rechtmatig regelgeving voor Avri, het Bestuur en de inwoners op het gebied van 
de afvalstoffen in het werkgebied, als kader voor de uitvoering van het programma Basispakket door 
Avri. 
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Argumenten 
1.1 De Verordening afvalstoffenheffing en tarieventabel moet jaarlijks worden vastgesteld 
De heffingsverordening en bijbehorende tarievenlijst gelden durende een kalenderjaar en worden 
daarom jaarlijks ter vaststelling voorgelegd. 
 
1.2 en 3.1 Het Algemeen Bestuur is bevoegd tot vaststelling van verordeningen en de bijbehorende 
tarieventabel.  
In de gemeenschappelijke regeling Avri is bepaald dat het Algemeen Bestuur de verordeningen 
vaststelt.  
 
1.3 De tarieven van de dienstverlening voor 2021 moeten worden bijgesteld op basis van de begroting Avri 

De tarieventabel is gebaseerd op de begroting 2021 inclusief eventuele begrotingswijziging. Dit zorgt 
voor een rechtmatige onderbouwing van de tarieven afvalstoffenheffing. 
 
1.4 Het besluit geeft uitvoering aan een eerder genomen AB-besluit over PDB-zakken voor de 
hoogbouw 
Op 9 juli 2020 heeft het bestuur besloten om een tarief in te voeren voor het verstrekken, van meer 
dan 1  pakket per kwartaal, pakketjes PDB-zakken aan inwoners van de hoogbouw. Dit is opgenomen 
in de tarieventabel voor 2021. 
 
1.5 en 3.2 Maatwerk aan gemeenten die gescheiden inzameling van luiers en/of 
incontinentiemateriaal wensen. 
De Avri-gemeenten bepalen zelf of zij luiers en/of incontinentiemateriaal gescheiden van het restafval 
ingezameld willen hebben. Daartoe zijn er in 2019 en 2020 pilots uitgevoerd. Mocht een of meerdere 
gemeenten begin 2021 besluiten over te gaan tot gescheiden inzameling dan zijn de 
Afvalstoffenverordening en de tarieventabel 2021 daarop voorbereid. Bij de tarieventabel dient 
rekening te worden gehouden met het gegeven dat het tarief voor 2021 voor de luier- en/of 
incontinentiemateriaal inzameling voor ½ jaar is en dus in 2022 (heel jaar) hoger zal zijn. 
 
3.3 Het Besluit gescheiden inzameling huishoudelijke afvalstoffen is op 1 juli 2020 in werking 
getreden. 
Dit Besluit regelt o.a. dat plastic verpakkingsmateriaal, blik en bioafval (GFT) gescheiden moet worden 
ingezameld. Als plastic verpakkingsmateriaal en blik vermengd met andere materialen wordt 
ingezameld of bioafval niet gescheiden wordt ingezameld (hoogbouw en stadscentra), moet deze 
afwijkende inzameling voor inspraak ter inzage hebben gelegen en per 1 januari 2021 in de 
afvalstoffenverordening worden opgenomen. De uitkomst van de inspraak wordt daaraan voorafgaand 
separaat aan het bestuur voorgelegd. 
Tevens bepaalt het Besluit dat het AB periodiek toetst of deze wijze van inzameling van plastic 
verpakkingsmateriaal, blik en bioafval nog doelmatig is. Bij toekomstige voorstellen over het 
aanpassen van de afvalstoffenverordening, maakt deze toets onderdeel uit van de besluitvorming. 
 
Kanttekeningen 

- 

 
Communicatie 
De Verordening afvalstoffenheffing en de Tarieventabel 2021 en de Afvalstoffenverordening 2021 
zullen op 1 januari 2021 in werking treden. Na het besluit van het Algemeen Bestuur op 17 december 
2020 zullen de verordeningen en de Tarieventabel 2021 gepubliceerd worden in het officiële digitale 
publicatieblad van de gemeenschappelijke regeling Avri en tevens via de website van Avri. 
Verordeningen worden opgenomen in de digitale regelingenbank voor overheden. 
 
Financiën 
Per regeling (verordening) ontstaan kosten voor publicatie in DROP (de opvolger van GVOP en 
CVDR). Deze kosten zijn naar schatting € 125,00 per regeling/publicatie, totaal maximaal € 375. Deze 
kosten worden gedekt uit de begroting 2021 van Avri (Programma Basispakket). Daarnaast kunnen 
kosten ontstaan per afzonderlijke gemeente voor een extra aanslagregel. Deze kosten worden 
doorberekend in het tarief van de incontinentie-luier inzameling. 
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Uitvoering 
De Afvalstoffenheffing wordt via de Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) bij de huishoudens 
geheven en ingevorderd namens Avri.  
 
Bijlagen 

1. Verordening Afvalstoffenheffing Avri 2021 
2. Tarieventabel behorend bij de Verordening Afvalstoffenheffing Avri 2021 
3. Afvalstoffenverordening 2021 

 


