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Algemeen Bestuur Avri 
 
OPENBARE VERGADERING -  
CONCEPT verslag 17 december 2020 
 
(Digitaal via Teams) 
 
 

   
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 Mevrouw A. IJff Lid AB 
gemeente West Maas en Waal De heer E. Peters 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 H. Jansen Accountant, Crowe Foederer (agendapunt 9.1) 
Afwezig m.k.   
   
 
 

# Subject Besluit / Conclusie 

1 Opening  De voorzitter opent de vergadering om 08.35 uur en verwelkomt alle aanwezigen 
en in het bijzonder de heer Peters als nieuw AB lid namens West Maas en Waal. 
De heer Peters stelt zich even in het kort voor. 
 

2 Vaststellen agenda De heer Groen merkt op dat in de vorige vergadering afgesproken is dat het 
programma Grip ter besluitvorming op de agenda van december zou komen en 
niet ter bespreking. 
 
Klopt, de voorzitter geeft aan dat door de perikelen rondom de stortplaats het 
niet gelukt is om het programma af te ronden en ter vaststelling aan te bieden. 
Vandaag worden de AB leden bijgepraat over de laatste stand van zaken.  
 
De agenda wordt conform vastgesteld. 
 

3. Mededelingen De heer Brouwer heeft twee mededelingen: 
1. Corona: 

Helaas is Corona ook doorgedrongen tot het kantoor van Avri en dan 
met name aan de operationele kant zoals bij de chauffeurs, planning en 
weegbrug. We moeten er rekening mee houden dat we niet de dienst-
verlening kunnen leveren die we normaal doen. Dit kan zich uiten in 
langere tijd in de opvolging van meldingen. We doen onze uiterste best 
om de organisatie draaiende te houden en de gevolgen voor de inwo-
ners tot een minimum te beperken. 
 
In verband met het kerstreces kan het zijn dat medewerkers gevraagd 
gaan worden om terug te komen. Het mooie van onze organisatie is dat 
verschillende medewerkers al hebben aangegeven graag terug te willen 
komen om te helpen. In verband met specifieke systemen is het alleen 
even zoeken wie waar ingezet kan worden. We hebben ook noodscena-
rio’s klaar liggen voor als het uit de hand gaat lopen. 
 
Er wordt vandaag een persbericht verstuurd om de inwoners te informe-
ren, maar we hopen dat zij hier geen problemen van zullen ondervin-
den. 

 
De voorzitter wenst iedereen beterschap en spreekt zijn waardering uit voor de 
medewerkers die de organisatie toch draaiende weten te houden. 
 

2. IBOR 
Het is fijn om te kunnen melden dat we met alle IBOR gemeenten een 
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akkoord hebben over de DVO’s en werkbegrotingen 2021. Dit geldt zo-
wel voor de gemeenten waar we het beheer van het openbaar gebied 
doen als waar we onze handhavers inzetten. Het voor sommige ge-
meenten formeel afronden -de laatste tekstuele aanpassingen, het for-
meel zetten van de handtekeningen- gebeurt begin volgend jaar. 
 

4. Ingekomen stukken  

4.1 Brief Provincie Gelderland – 
Nieuw Uitvoeringsprogram-
ma Interbestuurlijk toezicht 
2020-2023 
 

Ter kennisgeving aangenomen. 

4.2 Brief Gemeente West Maas 
en Waal – Overdracht stort-
plaats aan de provincie 
 

Ter kennisgeving aangenomen (gelet op het hetgeen is vermeld bij agendapunt 
4.3). 

4.3 Bestuurlijk akkoord over 
stortplaats 

De voorzitter geeft aan blij te zijn met de oplossing die gevonden is. Er zullen 
waarschijnlijk wel vragen komen vanuit de raden.  
 
Vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van:  

• De heer Groen geeft aan dat de raad in Tiel heeft gevraagd om de on-
derzoekstermijn te verlengen. Nu start de termijn vanaf 1 januari 2019. 
Alle partijen waren het eens om het onderzoek vanaf 2016/2017 te laten 
starten. Vanaf 2019 krijg je namelijk een beknopt overzicht, wat de heer 
Brouwer al heeft uitgezocht.  

 

• Wanneer de gemeenten zicht krijgen op de consequenties die uiteinde-
lijk het gevolg zijn van deze afspraken? En hoe deze in de begroting 
verwerkt zullen worden? 

De heer Brouwer: in januari gaan we met de accountant, maar ook met de finan-
ciële adviseurs van de gemeenten in gesprek. In de AB vergadering van februari 
kunnen we dan de laatste stand van zaken doorgeven wat dit betekent voor de 
jaarstukken en begroting. 
 

• Vanuit West Maas en Waal zijn vragen ontstaan naar aanleiding van de 
uitkomsten van de bestuurlijk afspraak in de Statenbrief, nl.: 
a. Punt 4 Calamiteiten: Wat is de jaarlijkse reservering voor die even-

tuele calamiteiten voor de komende 10 jaar? 
b. Punt 5 Voorlopige aanslagen: wat is de verwachte hoogte van die 

aanslagen? 
c. Punt 6 Onderhandelingen: Komen die kosten bovenop het resultaat 

van die reservering van 1 miljoen per jaar de komende 10 jaar? Met 
andere woorden wegen deze kosten op tegen het nemen van die 
10 miljoen in één keer. 

De heer Brouwer: in januari gaan we precies doorrekenen wat het allemaal be-
tekent. 
Ad a) Echte calamiteiten, die we niet kunnen voorzien, zijn niet begroot. Voor-
ziene calamiteiten (zoals lekkende leidingen, kapotte pompen) hebben we in 
beeld en zitten in de lopende exploitatie. 
 
Ad b) We zijn met de Provincie in overleg wat zij jaarlijks gaan opleggen. De 
Provincie heeft altijd de mogelijkheid om een extra aanslag op te leggen, maar 
dat is niet het uitgangspunt. 
 
Ad c) De 1,5 miljoen is het best haalbare scenario en had te maken met de theo-
retische overdracht over 150 jaar. Die 1,5 miljoen bestaat uit drie bestanddelen, 
nl.: 

1. De vordering die wij op de Provincie zouden hebben, hebben we vorig 
jaar moeten nemen omdat er nog geen besluit was. Nu is het besluit er 
wel en is het geen vordering meer maar een schuld geworden. 

2. Sparen in een potje om de overdracht te kunnen doen. We krijgen nu de 
ruimte om een aantal jaar te sparen. 

3. Hoeveel hebben we nodig voor het jaarlijks beheer en onderhoud.  
Daar moeten we nu naar gaan kijken en kunnen we in januari meer over zeggen. 
 

• Kunnen we met een lening werken?  
De heer Brouwer: het gaat om hoe we het boekhoudkundig verwerken en dit 
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staat los van de geldstromen. Bij de nadere kennismaking zal de heer Brouwer 
de heer Peters meer uitleg geven over dit dossier. 
 
De voorzitter merkt op dat als we die 10 miljoen nu zouden storten en dan blijkt 
dat er teveel in het fonds zit, krijgen wij niets terug. Onze verwachting is dat de 
rekenrente dusdanig laag ingeschat is, dat in één keer betalen niet gunstig is 
voor ons. 
 
De heer Brouwer vult aan dat ambtelijk is doorgegeven dat we uit kunnen gaan 
van een rendement van 1,2% voor dit jaar. De beleggersadviescommissie heeft 
in december aangegeven dat het rendement 4,38% is. 
 

• In de Maasdrielse raad heeft een motie ingediend en daarbij de griffiers 
van de regio verzocht om een onderzoek te laten uitschrijven. De heer 
Van Hoften heeft zich onthouden van een mening, omdat hij wellicht als 
AB lid onderdeel van het onderzoek zou kunnen worden. 

 

• De heer Van Hoften vraagt wanneer het besluit tot deze deal is geno-
men. Hij mist de informatie tussen het gesprek van het AB en de Sta-
tenbrief. 

De voorzitter: de bestuurlijke afspraken hebben geleid tot gesprekken tussen de 
accountants en de financiële adviseurs. Na het ambtelijk overleg heeft bestuurlijk 
overleg plaats gevonden met de drie financiële wethouders (de heren Melissen, 
Zondag en Van Bezooijen) met de voorzitter en de heer Brouwer. Daarna is een 
klap gegeven op het ambtelijke voorwerk onder leiding van de heer Brouwer en 
dit heeft geleidt tot de Statenbrief en is meteen gecommuniceerd richting de ra-
den. 
 
De heer Brouwer vult aan dat uit de ambtelijke voorbereiding naar voren kwam 
dat GS bevoegd is om te besluiten.  
 

• Vanuit de raad Culemborg kwam de vraag of de raadsleden nog iets 
kunnen doen. 

De voorzitter heeft aangegeven dat de raden nog steeds in de positie zijn om 
anders te adviseren. Zij kunnen altijd nog voorstellen om het verlies in één keer 
te nemen. En de € 10 miljoen toch dit jaar nog te verwerken bij de jaarrekening. 
 

5. Besluitenlijst en actielijst 

5.1 Verslag AB 10 september 
2020 

Het voorstel Gedragssturing op afval zou doorgeschoven worden naar decem-
ber. We hebben geconstateerd dat we onze RBA leden beter in positie moeten 
brengen. Het RBA heeft pas geleden over dit voorstel gesproken. Het DB heeft 
daarom voorgesteld om het voorstel door te schuiven naar april ter besluitvor-
ming. Eventueel kan het in de AB vergadering van februari nog opiniërend be-
sproken worden. 
 
Mevrouw IJff vraagt of in deze planning voldoende ruimte zit om het met de ra-
den te bespreken.  
De voorzitter: de vergaderstukken voor de AB vergaderingen worden acht weken 
van tevoren toegestuurd, zodat de AB leden tijd hebben om dit met de raden te 
bespreken.  
 
De heer Groen vraagt aandacht voor het proces van het versturen van de ver-
slagen. Het verslag van 15 oktober 2020 is namelijk pas 25 november nagezon-
den. 
De voorzitter geeft aan dat hij dit proces meeneemt in het DB. 
 
Besluit: het AB stelt het verslag van 10 september 2020 conform vast. 
 

5.2 Verslag AB 15 oktober 2020 Besluit: het AB stelt het verslag van 15 oktober 2020 conform vast. 
 

5.3 Actielijst De actielijst wordt besproken en bijgewerkt. Actie BS  
 

6. Terugkoppeling Platform-
bijeenkomst 17 november 
2020 

De bijeenkomst was weer online en een druk bezocht. Dit werkt blijkbaar toch 
goed. 
De avond stond voornamelijk in het teken van de stortplaats, maar ook de be-
langrijkste AB stukken zijn ter sprake gekomen.  
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Vanuit de raadsleden kwam de vraag of er uitleg gegeven kon worden over de 
BV’s van Avri (Realisatie BV, Zonnepark). In de volgende bijeenkomst (21 janua-
ri 2021) willen we hier invulling aan geven. 
 

7. Ter besluitvorming 

7.1 AB voorstel Eerste begro-
tingswijziging 

Besluit: het AB stelt het voorstel Eerste begrotingswijziging 2021 conform vast. 
Hiermee besluit het AB: 

1. In te stemmen met de eerste begrotingswijziging 2021 
2. In te stemmen met de verhoging van het investeringskrediet voor de 

vervanging van ondergrondse brengvoorzieningen in 2021 met € 
40.000,- 

 

7.2 AB voorstel Controle proto-
col en normenkader 2020 

Besluit: het AB stelt het protocol voor de accountantscontrole op de jaarstukken 
2020 van Avri vast. 
 

7.3 AB voorstel Inspraak ASV 
2021 

De voorzitter geeft een korte toelichting.  
 
Besluit: het AB stelt het voorstel Inspraakreacties ASV 2021 conform vast. 
Hiermee besluit het AB: 

1. Vast te stellen dat er geen inspraakreacties zijn ontvangen op de 
concept- Afvalstoffenverordening Avri 2021; 

2. Hiervan op grond van artikel 3:18 Algemene wet bestuursrecht me-
dedeling te doen middels een publicatie, conform de advertentie in 
de bijlage. 

 

7.4 AB voorstel Verordeningen 
2021 

De heer Brouwer geeft aan dat de tarieven voor incontinentiemateriaal voor een 
half jaar gelden en niet voor een heel jaar. Dit zijn maximale bedragen die we in 
de loop van volgend jaar nog naar beneden kunnen bijstellen als gemeenten be-
sluiten over te gaan tot inzameling. Daarnaast hebben we gisteren nog een 
technische aanpassing binnen gekregen. Het tarief voor incontinentiemateriaal is 
(maximaal) € 0,05 hoger dan vermeld staat. 
 
De definitieve tarieventabel zal op de website gepubliceerd worden. 
 
Vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van: 

- Mevrouw IJff merkt op dat de verhoging van het basistarief wel iets kan 
doen met de mening van mensen. We geven hiermee het signaal dat 
mensen niet meer zo goed hoeven te scheiden.  

De voorzitter: dit kwam bij de platformbijeenkomst ook ter sprake. Het is continu 
de afweging wat is voldoende prikkel om afval te scheiden. Mensen gaan andere 
wegen zoeken. Hierin zullen wij een balans moeten vinden. 
 
Besluit: het AB stelt het voorstel Verordeningen 2021 met de verhoging van 
(maximaal) € 0,05 voor incontinentiemateriaal vast. Hiermee besluit het AB: 

1. De Verordening afvalstoffenheffing Avri 2021, inclusief de Tarieven-
tabel 2021, vast te stellen met de ingangsdatum van 1 januari 2021;  

2. De Verordening afvalstoffenheffing Avri 2020 in te trekken per 1 ja-
nuari 2021;  

3. De Afvalstoffenverordening 2021 vast te stellen met de ingangsda-
tum van 1 januari 2021;  

4. De Afvalstoffenverordening 2019 in te trekken per 1 januari 2021. 
 

8. Ter bespreking 

8.1 Programma GRIP De heer Posthouwer geeft aan de hand van een presentatie de laatste stand van 
zaken weer. Het was de bedoeling om vandaag het definitieve plan te presente-
ren, maar vanwege de stortplaatsperikelen is dit niet gelukt. 
 
Vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van: 

• Wanneer komt het programma ter vaststelling op de agenda? 
De heer Posthouwer: het streven is om dit met elkaar vast te stellen tijdens of na 
de opiniërende AB vergadering van april/mei. 
De voorzitter benadrukt dat projecten die binnen het budget vallen, gewoon op-
gestart kunnen worden. 
 

• In het AB is al eerder gesproken over het chippen van containers. Dit 
zou ter besluitvorming terugkomen op de agenda van vandaag. Wan-
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neer kunnen we dit voorstel verwachten? 
De voorzitter: het voorstel is nu ambtelijk voorbereid, maar het DB heeft het ech-
ter nog niet kunnen bespreken. Het DB heeft daarom besloten om het proces 
volgens afspraak te volgen. Het voorstel gaat daarmee eerst naar het DB. In het 
AB van februari kan het voorstel eventueel opiniërend besproken worden en 
daarna komt het in de vergadering van april terug ter besluitvorming. 

 

• Het chippen van containers was een gevoelig issue bij meerdere ge-
meenten. Daarnaast was er ook weinig begrip over de grote investering 
hiervoor. Kunnen we experimenteren met de bestaande containers die 
gechipt zijn en hiervan een analyse maken? 

De heer Brouwer: de pmd containers zijn gechipt en deze gegevens kunnen we 
gebruiken om te monitoren. Het chippen van de containers is niet bedoeld als 
middel om boetes uit te delen, maar meer gericht op informatie delen. In de vol-
gende update van de Avri-app kunnen we bijvoorbeeld inwoners bepaalde in-
formatie terug geven zoals uw container is te zwaar om te legen. Dit soort terug-
koppelingen kunnen we alleen doen als de containers gekoppeld zijn aan een 
adres. Daarnaast verdwijnen ook regelmatig containers. Door ze te chippen, 
kunnen we deze makkelijker terugvinden en bij de rechtmatige gebruiker afleve-
ren.  
We begrijpen dat we een groot bedrag als investeringskrediet vragen en daar-
mee realiseren wij ons dat we goed moeten uitleggen aan zowel de raden als de 
inwoners dat die chips ons vooral helpen in de bedrijfsvoering. 
 

• Hoe lang moeten we nog doorgaan met het gescheiden inzamelen en 
kunnen we niet gewoon terug naar alles in één container? 

De heer Brouwer: papier, textiel en gft kunnen we niet samenvoegen met het 
restafval, dus het zou gaan om pmd afval. In verband met het volume van het 
pmd afval is het voor de inwoners gunstiger om dit apart in te zamelen en daar-
naast is de inzameling gratis. 
 
In januari vindt een proef plaats van nascheiding van afval uit de gemeente Tiel. 
De heer Groen gaat hier met de Brouwer naar toe. De resultaten zullen in het AB 
gedeeld worden. De heer Groen benadrukt dat de reden waarom we willen chip-
pen vooraf duidelijk gecommuniceerd moet worden, zodat het dit keer niet ver-
keerd over komt bij de inwoners en raadsleden. 
 

8.2 Stand van zaken overdracht 
en nazorg stortplaats 

Zie agendapunt 4.3. 
 
 

8.3 Informatienotitie inzameling 
incontinentiemateriaal 

De heer Brouwer geeft een korte toelichting op de notitie. Hij heeft hiervoor een 
presentatie gemaakt. Het lukt helaas niet om dit te delen daarom wordt het toe-
gevoegd aan het verslag (zie bijlage 1). 
 
Om de informatie alvast te delen met de raden is deze notitie gemaakt. Het 
voorstel komt ter besluitvorming op de agenda van het AB van februari. 
 
Vragen naar aanleiding van: 

• Mevrouw IJff verwacht vanuit de raad de optie om luiers en incontinen-
tiemateriaal huis aan huis op te laten halen en deze optie zit er nu juist 
niet bij. Zou daar iets over toegevoegd kunnen worden? Over hoeveel 
inzamelpunten hebben we het? En wat betekent het als je 5 of 10 inza-
melpunten meer hebt? 

 
De heer Brouwer: we hebben ambtelijk besproken wat realistisch is. Dit maakt 
wel uit voor het maatwerk. Maar we zullen met de RBA leden zo spoedig moge-
lijk proberen dit door te rekenen en dan toevoegen aan de al beschreven opties. 
Actie WB 
 

• In Culemborg is gevraagd hoeveel het zou kosten om alleen een breng-
voorziening bij de milieustraat te hebben? De gedacht is om alleen voor 
kwetsbare groepen huis-aan-huis inzameling te regelen en de rest bij de 
milieustraat. 

 

• Is er in de berekening vanuit de businesscase (2019) rekening gehou-
den met indexering? 

De heer Brouwer: we hebben alle kosten geactualiseerd. 



17.12.2020  Avri (Openbare vergadering) - CONCEPTVERSLAG 

 
6 

 

• In de Raad van West Maas en Waal is besloten om vanaf 2022 het ma-
teriaal gescheiden in te zamelen indien het circulaire verwerkt kan wor-
den en de kosten het toelaten. Zijn er nog recente ontwikkelingen? 

De heer Brouwer: we zijn nog in gesprek met de ARN over de exacte ingangsda-
tum 01 januari 2022 of toch al enkele maanden eerder. Dit hangt natuurlijk mede 
af van de wensen van de gemeenten. 
 
Resumé: Om per 1 januari 2022 te starten zullen we vóór 31 maart 2021 een 
besluit moeten nemen. De voorzitter proeft uit de reacties dat de gemeenten niet 
eerder willen starten dan 1 januari 2022. We gaan eerst nog in conclaaf met de 
ARN. De opmerkingen worden alvast meegenomen door het DB. Het voorstel 
staat geagendeerd voor de vergadering van februari.  
 

8.4 Benchmark gemeenten De gemeente Zaltbommel heeft een benchmark uitgevoerd over de afvalstoffen-
heffing, waaruit blijkt dat Avri een middenpositie inneemt. De heer Posthouwer 
geeft aan de hand van een presentatie uitleg hierover.  
 
Vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van: 

• In de benchmark staan verschillende gemeenten. Zijn dit alle gemeen-
ten uit Gelderland? 

De heer Posthouwer: in deze benchmark zitten verschillende Gelderse gemeen-
ten en omliggende gemeenten. We hebben niet alle gemeenten genomen, an-
ders wordt het te uitgebreid.  
 
De voorzitter benadrukt dat als er gemeenten zijn waar wij van kunnen leren, 
dan nemen wij deze graag op in de benchmark. De uitkomsten van de Zaltbom-
melse benchmark worden nog gedeeld met de RBA-leden. 
 

9. Ter informatie  

9.1 Terugkoppeling aanbeste-
ding accountant vanaf boek-
jaar 2020 

De heer Huub Jansen van Crowe Foederer stelt zichzelf voor als nieuwe ac-
countant van Avri. Zijn organisatie heeft meegedaan aan de aanbesteding en 
heeft de opdracht gekregen. 
 
De heer Posthouwer heeft deelgenomen aan de keuzecommissie van deze aan-
besteding en spreekt zijn vertrouwen in een plezierige samenwerking uit. 
 
De voorzitter bedankt de heer Jansen voor zijn kennismaking en namens het AB 
wenst hij hem veel succes toe met de werkzaamheden. 
 

9.2 Grondstoffenrapportage t/m 
oktober 2020 

Geen vragen en/of opmerkingen. 
 

9.3 Financiële voortgang begro-
tingsjaar 2020 

De heer Brouwer wil de AB leden informeren over de laatste stand van zaken 
met betrekking tot de financiën. In de bestuursrapportage werd nog gesproken 
over een nadeel van 1,8 miljoen. Helaas is dit inmiddels opgelopen naar 2,3 mil-
joen. Dit komt door: 

- Een deal met Nedvang over een oude rekening (stond opgenomen in 
de risicoparagraaf); 

- De gevolgen van de brand in de overslaghal (bijv. hogere premie brand-
verzekering).  

- Corona, we hebben extra maatregelen moeten nemen bij de milieustra-
ten. 

De heer Brouwer zorgt ervoor dat een korte Powerpoint samenvatting toege-
voegd wordt aan het verslag (zie bijlage 2). 
 
De voorzitter merkt op dat dit ook consequenties heeft voor de gemeenten, om-
dat Avri dit niet zelf kan opvangen. Dit is al met de financiële adviseurs van de 
gemeenten besproken.  
 

10. Rondvraag  

10.1 Nieuwsbrief voor  
raadsleden 

De heer Groen krijgt net mail binnen met de nieuwsbrief voor raadsleden. Hierin 
staat dat Avri in contact is met de Provincie over de stortplaats, maar er staat 
niets in over de oplossing. 
De heer Brouwer zal zorgen dat er meteen een update komt met de laatste in-
formatie. Actie WB  
 

10.2 Pilots papierverenigingen De heer Peters vraagt wat de laatste stand van zaken is van de pilots met de 
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 papierverenigingen. Hij heeft namelijk gelezen dat door corona de pilots zijn op-
geschort. 
 
De heer Brouwer geeft aan dat alleen de mobiele milieustraat is uitgesteld. De 
adoptie van ondergrondse containers is wel gestart. Na het eerste kwartaal van 
2021 zal dit geëvalueerd worden. 
 

11. Sluiting De voorzitter bedankt de aanwezigen. Hij wenst iedereen prettige feestdagen toe 
en ziet iedereen graag volgend jaar gezond terug.  
 
De vergadering wordt om 10.25 uur afgesloten. 
 

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

een ‘vinkje’ en komen niet terug in de actielijst. 
 


