Algemeen Bestuur Avri
Agenda 10 februari 2021

Woensdag 10 februari 2021 van 09.00 tot 11.00 uur vergadert het Algemeen Bestuur van Avri in de
vergaderzaal, locatie Geldermalsen, Meersteeg 15.
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bijlage(n):
onderwerp:

Z.028684/D.079461
K. van Ginneken
Motie gemeente Buren
Motie grip op uitgaven van de
gemeenschappelijke regelingen

verzonden:

14JAN. ?f21

Geachte heer Brouwer,
Op 10 november 2020 heeft de gemeenteraad van Buren een motie aangenomen over grip
op de gemeenschappelijke regelingen. De motie treft u hier als bijlage aan.
De motie betreft de wens van de gemeenteraad om voor alle samenwerkingsverbanden,
waar onder gemeenschappelijke regelingen en DVO’s een taakstellende bezuiniging op te
leggen van minimaal 2% voor 2022.
Wij vragen ook om de motie te agenderen voor het eerstkomende Algemene
Bestuursvergadering. Daarbij stellen wij het op prijs als u bij het opstellen van de begroting
2022 zo veel mogelijk met deze motie rekening houdt.
Voor nadere toelichting hierover kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Uw ambtelijk
contactpersoon hiervoor is Karolijn van Ginneken, Coördinator Gemeenschappelijke
Regelingen bij de gemeente Buren.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Buren,
de secas—-———
de

J.A. de
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Motie van de fracties PCG, CDA en Gemeentebelangen
Ingebracht door: PCG
Onderwerp: grip op uitgaven van gemeenschappelijke regelingen

De raad van de gemeente Buren in vergadering bijeen d.d. 10 november 2020;
gehoord de beraadslaging over de Programmabegroting 2021

-

2024,

overwegende dat
•

de raad van de gemeente Buren grip op de kosten wil hebben op de samenwerkingsverbanden
waaraan zij deelneemt;

•

uitgaven voor samenwerkingsverbanden en DVO’s verplichte uitgaven zijn voor de deelnemende
gemeenten en dat wij als gemeente de laatste jaren met alleen maar kostenstijgingen worden
geconfronteerd;

•

wijzigingen in de bijdrage alleen met meerderheid van stemmen van de deelnemende gemeenten
doorgevoerd kunnen worden;
het belangrijk is om vooraf breed gedragen afspraken te maken waaraan ook de samenwerkingen
houvast hebben;

•

het logisch is dat indexeringen voor loon- en prijsstijgingen voor samenwerkingen aansluiten bij de
gemeentelijke indexering voor deze kosten.

verzoekt het college

•

voor te stellen dat indexeringen van samenwerkingsverbanden overeenkomen met de indexering die
wij toepassen voor de eigen gemeentelijke begroting.

•

Indien zulks al wel het geval is, dit inzichtelijk te maken vanaf 1 januari 2021 en 2 voorgaande jaren’.

•

Aan alle samenwerkingsverbanden en DVO’s een taakstellende bezuiniging op te leggen van
minimaal 2% met ingang van het begrotingsjaar 2022 tim 2024.

•

Te zorgen dat de samenwerkingsverbanden de consequenties van een opgelegde taakstellende
bezuiniging concreet in beeld brengen en keuzes voorleggen aan de raad waardoor hij haar
kaderstellende rol kan invullen en dit vervolgens aan de raad voor te leggen in de eerstkomende
kaderbrief en concreet te verwerken in de begroting van voor 2022.

•

De bestuuilijke afgevaardigden van de gemeente Buren opdracht te geven deze motie onder de
aandacht te brengen bij de algemene besturen van de samenwerkingsverbanden en DVO’s en aan
alle deelnemende gemeenten.

En gaat over tot de orde van de dag.

Avri Realisatie bv

MEDEDELINGEN
Van :
Aan:
d.d.:

Raad van commissarissen/directie Avri Realisatie B.V.
Aandeelhouder (vertegenwoordigd door algemeen bestuur Gr Avri, vergadering februari 2021)
12 januari 2021

Betreft: Mededelingen uit vergadering van 17 december 2020

Tijdens de vergadering van de Raad van Commissarissen (RvC) op 17 december 2021 zijn een
aantal agendapunten besproken waarvan de RvC besloten heeft deze als mededeling onder de
aandacht te brengen bij de aandeelhouder, vooruitlopend op eventuele agendering op een
eerstkomende aandeelhoudersvergadering.
1. Conceptverslag AvA 9 juli 2020
Het conceptverslag van de aandeelhoudersvergadering van 9 juli 2020 is ter info als bijlage
bijgevoegd. Behandeling is in de eerstvolgende aandeelhoudersvergadering (AvA).
2. Samenstelling Raad van Commissarissen
Besproken is dat commissaris G. van Bezooijen geen lid is meer van het algemeen bestuur
van de aandeelhouder. Conform de statuten wordt een commissaris benoemd uit het
algemeen bestuur (artikel 9.3), tevens is statutair vastgelegd (artikel 9.4) dat indien een
commissaris niet meer voldoet aan 9.3 zal worden ontslagen. Tevens is in artikel 9.4
opgenomen dat de AvA kan besluiten niet te ontslaan.
De RvC heeft geconcludeerd dat dhr. van Bezooijen aangeeft graag commissaris te blijven
en dat hij de financiële expertise inbrengt in de RvC. Daarnaast is er de situatie dat
herbenoeming van commissarissen weer aan de orde zal zijn bij benoeming nieuw
algemeen bestuur in voorjaar 2022.
De RvC spreekt zich uit om dhr. van Bezooijen vooralsnog niet te ontslaan en het ab oproept
om te bepalen of er andere kandidaten zijn voor deze commissaris zetel. Voor de
continuering van het commissariaat c.q. een andere benoeming zal dan formeel
geagendeerd worden op de eerstvolgende aandeelhoudersvergadering.
3. Moment bepaling dividenduitkering
Een mogelijke dividenduitkering vanuit Realisatie BV aan de aandeelhouder is de laatste
jaren een terugkerend discussiepunt. Tot vorig jaar (behandeling jaarrekening 2019 in AvA 9
juli 2020) is de systematiek gehanteerd om het bedrijfsresultaat (positief of negatief) te
bestemmen aan de algemene reserve. Daarna een besluit te nemen over de mogelijkheid tot
dividenduitkering.
Tijdens de RvC-vergadering is besloten dat op basis van eerste concept jaarrekening
bekeken wordt door de directie of er een interim-dividend uitgekeerd kan worden. Deze
mogelijkheid is er volgens de statuten en een besluit moet door RvC goedgekeurd worden.
Dit besluit kan dan al verwerkt worden in de jaarrekening voordat deze naar de accountant
gaat ter controle. Volgens huidige planning zou dan eind maart bekend moeten zijn of de
ruimte voor dividenduitkering er is. Dit besluit kan meegenomen worden in de concept
jaarrekening van Gr Avri zoals deze in april toegestuurd wordt naar gemeenteraden voor
een zienswijze.
4.

Notitie reserves en dividend
In de vergadering is een notitie besproken over de reserves en dividend bij Avri Realisatie
B.V.
De RvC heeft aangegeven dit een heldere notitie te vinden welke duidelijk aangeeft dat
reserves binnen een besloten vennootschap andere spelregels en wettelijk eisen kent dan
een reserve bij Gr Avri.
Aangezien er vanuit gemeenteraden veel vragen komen om de reserves en de
mogelijkheden van dividend is besloten deze informatie te verwerken in een presentatie voor
de platformbijeenkomst van 21 januari 2021.
Bij deze mededeling is het agendapunt van de RvC verder ter informatie bijgevoegd.
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5. Beschouwing vastgesteld weerstandvermogen
In 2013 heeft de AvA het dividendbeleid van Avri Realisatie B.V. vastgesteld.
In de betreffende vergadering van toen is een te hanteren weerstandvermogen van minimaal
€ 386.000,- op basis van liquide middelen vastgesteld.
In de RvC-vergadering van 17 december 2020 is een notitie besproken welke de
uitgangspunten van 2013 tegen het licht gehouden heeft.
De eerste conclusie van de RvC is dat het in 2013 vastgestelde weerstandvermogen naar
beneden bijgesteld kan worden. Sprake kan zijn van een weerstandvermogen van ca. €
210.000,- Dit zal vooralsnog gehanteerd worden bij de bepaling van interim-dividend bij
beoordeling concept jaarrekening 2020.
De besproken notitie zal verder uitgewerkt worden in een voorstel aan de AvA en
geagendeerd tijdens de eerstvolgende aandeelhoudersvergadering of in eerder stadium
indien nodig.

Bijlagen:
- Punt 1: conceptverslag AvA 9 juli 2020
- Punt 4: RvC-vergadering nr. 68, 6c Notitie reserves en dividend
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Algemene Vergadering van Aandeelhouders Nr. 20
Verslag van de vergadering op 9 juli 2020
locatie: kantoor Avri (Meersteeg 15 te Geldermalsen)
Status:concept

Avri Realisatie B.V

Aanwezig namens Avri Realisatie B.V. :
▪ De heer van Someren (commissaris, voorzitter)
▪ De heer van Bezooijen (commissaris)
▪ De heer Mijdam (directeur, notulen)
Verder aanwezig:
▪ De heer Brouwer (directeur Avri)
Aanwezig namens de aandeelhouder (GR Avri):
▪ De heer Neven, Buren
▪ De heer Reus, Culemborg
▪ De heer Hoften, Maasdriel

1

▪ De heer de Vree, West Maas en Waal
▪ De heer Posthouwer, Zaltbommel

Opening en vaststelling agenda

Dhr. van Someren opent namens de RvC/directie om ca 11.50 uur de vergadering en heet een ieder
welkom. De heer Groen (commissaris) heeft zich afgemeld.
De agenda wordt verder ongewijzigd vastgesteld.
2

Verslag van vorige vergadering

Het verslag van de vergadering van 4 juli 2019 (AvA nr. 19) wordt behandeld en ongewijzigd vastgesteld.
Heet verslag van de bijzondere vergadering van 12 september 2019 wordt behandeld en ongewijzigd
vastgesteld.
3

Avri Solar B.V.

a.

Mededeling: De door de directie goedgekeurde jaarrekening 2019 van Avri Solar BV is door de AvA
(Avri Realisatie BV) op 11 juni 2020 vastgesteld. Dit geeft verder geen aanleiding tot vragen of
opmerkingen.

b.

Verkorte versie jaarrekening 2019 (Balans met W&V): deze wordt kort toegelicht en besproken.
Avri Solar BV heeft over 2019 een positief bedrijfsresultaat behaald van € 161.655,Dit geeft verder geen aanleiding tot vragen of opmerkingen.

c.

Operationeel en financieel rapport zonnepark Avri 2019 en korte grafische presentatie: deze worden
kort toegelicht en besproken. Dit geeft verder geen aanleiding tot vragen of opmerkingen.

Naar aanleiding van vorige punten wordt nog wel gediscussieerd over het informeren van met name de
raadsleden van de 8 gemeenten op deze BV c.q. het Zonnepark. Op voorstel van dhr. Mijdam wordt
besloten dit te doen zoals eerder: toesturen informatie aan griffiers met verzoek dit verder ter beschikking te
stellen aan raadsleden. Daarnaast de mogelijkheid om de volledige jaarrekening (geldt ook Realisatie BV)
op kantoor van Avri in te zien.
4

Vaststelling en resultaatsbestemming jaarrekening 2019 Avri Realisatie B.V.

a.

De jaarrekening 2019 wordt door de algemene vergadering van aandeelhouders besproken en
vastgesteld. De mogelijkheid van dividenduitkering wordt nog besproken maar komt terug bij
agendapunt 6.

b.

De algemene vergadering van aandeelhouders besluit, conform het voorstel van de directie, het
resultaat over 2019 ad € 179.138,- toe te voegen aan de algemene reserve.
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Avri Realisatie B.V

Wel wordt nog gediscussieerd over de hoogte van de Algemene Reserve (AR). Dat mag geen “spaarpot”
worden waar niets mee wordt gedaan. De AvA roept derhalve RvC/directie op om met voorstellen te
komen dat bepaalde onderzoeken c.q. projecten (ook ten dienste van Avri) vanuit de AR van Realisatie BV
geïnitieerd kunnen worden.
5

Verlening van decharge

De algemene vergadering van aandeelhouders verleent decharge aan :
a.

de directie voor het gevoerde beleid en bestuur, in de periode van 1 januari 2019 tot en met 31
december 2019, voor zover het beleid en bestuur bekend is geworden aan de algemene vergadering
van aandeelhouders.

b.

de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht in de periode van 1 januari 2019 tot en met
31 december 2019.

6

Mogelijkheid tot dividenduitkering

De mogelijkheden tot dividenduitkering zijn weergegeven in de bij de agenda toegevoegde memo.
Vanuit Avri Solar BV. Is hier ondanks het positieve bedrijfsresultaat (nog) geen ruimte voor. Dit wordt
bepaald door de voorwaarden vanuit de lening met Triodos. Dhr. Mijdam geeft aan dat er pas sprake is van
mogelijke dividenduitkering over 3-5 jaar.
Tevens geeft dhr. Mijdam aan dat er dus voor Realisatie BV er ruimte is voor een uitkering van € 150.000,- .
Dhr. Brouwer (directeur Avri) heeft eerder de RvC verzocht dit niet uit te keren maar in de BV te houden ten
behoeve van onderzoeken/projecten voor het programma GRIP binnen Avri (Grip op de grondstoffen),
hiertoe is door de RvC besloten. Dit besluit wordt binnen de AvA besproken en gerespecteerd. Er vindt
derhalve geen dividenduitkering plaats.
7

Energiepark Rivierenland

a.
Zonnepark: met name de financiële gegevens en rapportage over 2019 zijn besproken bij
agendapunt 3. Dhr. Mijdam geeft aan dat de productie momenteel volgens verwachting is ondanks slechte
eerste maanden dit jaar. Wat wel zorgen geeft is de forse daling (op enige momenten zelfs negatief) van
de opbrengstprijs voor de geproduceerde elektriciteit. Begin dit jaar was deze al duidelijk gedaald vanwege
ontwikkelingen op de energiemarkt voor olie/gas. Sinds ‘coronatijd’ is de prijs alleen nog maar verder
gedaald.
b.
Windpark: Vanaf begin dit jaar is Windpark Avri operationeel en wordt er ook grondhuur in rekening
gebracht door Gr Avri bij de eigenaar (formeel: Burgerwindpark Molenblok BV, onderdeel van
Betuwewind). Een zakelijke connectie met Realisatie BV is er dus niet. Windpark zal derhalve niet meer op
de agenda terugkomen.
8

Mutatie bestuurder Avri Realisatie B.V.

Dhr. van Someren geeft aan dat verleden jaar bij het aftreden van dhr. De Vries als directeur Avri, tevens
directeur Avri Realisatie B.V., dhr. Mijdam door de AvA benoemd is tot directeur van de BV onder de
afspraak dat zodra de functie van directeur Avri weer structureel is ingevuld er een herbenoeming plaats
vindt.
Deze situatie is er nu door het aanstellen van Walter Brouwer tot directeur Avri. Derhalve het voorstel van
de RvC om dhr. Mijdam eervol ontslag als directeur te verlenen en Walter Brouwer te benoemen tot
statutair directeur van Avri Realisatie B.V. Dit voorstel wordt aangenomen door de AvA.
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Avri Realisatie B.V

9
Rondvraag
Dhr. Brouwer bedankt de AvA nog voor de benoeming tot statutair directeur. Tevens geeft hij aan dat dhr.
Mijdam op afzienbare tijd met pensioen gaat en Avri er alles aan doet om zijn taken/functies te willen
continueren (ook voor de project-bv’s) door het aantrekken van een opvolger.
Dhr. Van Bezooijen vraagt nog naar de contacten tussen Avri en de mestvergister mede omdat
biomassavergisting (zoals mest) in het nieuwe coalitieakkoord van West-Betuwe uitgesloten zijn.
Dhr. Brouwer geeft aan dat er al enige tijd geen contacten zijn tussen Avri en de initiatiefnemer.

10
Sluiting
Niets meer aan de orde sluit de heer van Someren om ca. 12.30 uur de vergadering.
Geldermalsen, juli 2019
C.H. Mijdam
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VERGADERING Nr. 68
Raad van Commissarissen

Avri Realisatie bv
Van:
Aan:
Onderwerp :

Bas Buurman (financieel adviseur Avri), 8 december 2020
directie/RvC Avri Realisatie B.V.
Agendapunt 6c
Notitie reserves en dividend

Voorstel:
- Bespreken van de notitie en verdere standpuntbepaling
Toelichting:
Regelmatig krijg Avri raadsvragen over de hoogte van de reserves van de projectbv’s. Ook in de AvA van 9
juli 2020 is nog gediscussieerd over de hoogte van de Algemene Reserve (AR) van Avri Realisatie B.V. : dat mag
geen “spaarpot” worden waar niets mee wordt gedaan is gesteld.
Door de financieel adviseur van Avri is hierover een notitie opgesteld, welke hieronder is weergegeven.

Notitie reserves en dividend Avri Realisatie BV
1. Algemene reserve:
Avri Realisatie BV heeft per 31-12-2019 een Algemene Reserve (enkelvoudig) van € 1,3 mln. Deze
reserve is opgebouwd uit resultaten die in het verleden zijn geboekt welke niet als dividend
uitgekeerd zijn.
Winsten worden toegevoegd aan deze reserve, verliezen en uitgekeerde dividenden worden
onttrokken uit deze reserve.
De algemene reserve vormt samen met de wettelijke reserve (zie punt 2) het Eigen Vermogen van
de onderneming. Het Eigen vermogen is te omschrijven als het deel van de bezittingen welke niet
door schulden zijn gefinancierd.
Dit vermogen heeft tot doel als buffer te dienen voor tegenvallers. Balans technisch is het de post
waarmee activa (bezittingen) en passiva (schulden) in evenwicht worden gebracht.
In dit geval is het goed om op te merken dat de vaste activa van Avri Realisatie moeilijk of zelfs niet
verhandelbaar zijn. Inzake de materiele vaste activa is dit de terreininrichting (aangelegde
vloeistofdichte vloer welke wordt verhuurd) welke niet verhandelbaar is (locatiegebonden,
grondeigendom GR Avri).
De financiële vaste activa betreffen de waarde van de deelneming (100%) in Solar BV en de
achtergestelde lening aan Solar BV en; over de verhandelbaarheid/ opeisbaarheid hiervan valt te
discussiëren.
2. Wettelijke reserve:
Deze reserve bedraagt per 31-12-2019 enkelvoudig € 0,5 mln. Deze reserve word gevormd bij Solar
BV voor de ontwikkeling van het Zonnepark (immateriële vaste activa) en komt ook bij Avri
Realisatie op de balans.
Deze reserve is wettelijk verplicht om ervoor te zorgen dat de geactiveerde kosten voor
ontwikkeling van de materiele vaste activa niet als dividend kunnen worden uitgekeerd.

H:\…\agendapunt 6c_RvC
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VERGADERING Nr. 68
Raad van Commissarissen

Avri Realisatie bv

3. Dividenduitkering:
Dividend is het uitkeren van winst aan de aandeelhouders. De Algemene Reserve neemt af met het
uitgekeerde dividend.
De bevoegdheid tot uitkeren van dividend ligt uiteindelijk bij de aandeelhouders (AvA).
Wettelijk gezien zijn er de volgende toetsen (te doen door bestuurder en aandeelhouder) waaraan
moet worden voldaan voordat er dividend kan worden uitgekeerd:
- Balanstest:
De balanstest houdt in dat de B.V. alleen mag uitkeren voor zover het eigen vermogen groter is
dan de wettelijke of statutaire reserves (zoals de herwaarderings- en deelnemingsreserves).
Wél mogen vrije reserves en het op de aandelen gestorte kapitaal worden uitgekeerd. Deze
word bepaald op de enkelvoudige balans.
- Uitkeringstoets/ liquiditeitstoets:
Als bestuurder (directeur) moet u met een zogenaamde uitkeringstoets vaststellen of de
continuïteit van de vennootschap niet in gevaar komt. Hoe u dat heeft gedaan en wat het
resultaat is, dient u zorgvuldig vast te leggen.
Deze toets houdt ook in dat de onderneming na de uitkering haar opeisbare schulden moet
kunnen blijven betalen. Deze beoordeling kan alleen het bestuur uitvoeren. Mocht het bestuur
van mening zijn dat na de uitkering de B.V. haar verplichtingen niet meer kan nakomen, dan
moet zij haar medewerking aan de uitkering onthouden.
Binnen Avri Realisatie BV word de dividenduitkering verder nog beïnvloed door de vastgestelde
Adviesnota Dividendbeleid (dd 15-11-2013) waarin staat dat er minimaal € 386.000 aan
weerstandsvermogen/ liquide middelen (pag 6. v.d. Adviesnota) aanwezig moet zijn om bepaalde
risico’s op te vangen.
Verder word de winstuitkering bepaald door de statuten:
Artikel 16.
1. De vennootschappelijke winst, blijkende uit de door de algemene vergadering vastgestelde
jaarrekening, is voor zover de winst niet moet worden bestemd voor de vorming of instandhouding
van de door de wet voorgeschreven reserves ter beschikking van de algemene vergadering, die
omtrent reservering of uitkering van winst beslist.
2. Winstuitkeringen kunnen slechts plaatshebben tot ten hoogste het bedrag, hetwelk het deel van
het eigen vermogen dat het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de
wettelijk aan te houden reserves, te boven gaat.
3. De directie kan – na verkregen goedkeuring van de raad van commissarissen – besluiten tot
uitkering van een interim-dividend, met inachtneming van het in lid 2 bepaalde.
4. De vordering van de aandeelhouder tot uitkering van dividend vervalt door een tijdsverloop van vijf
jaren.
Toelichting:
Lid 1 t/m 4 zijn ook met name wettelijke bepalingen en leggen bevoegdheden en
verantwoordelijkheden vast; in lid 4 word er tevens een uitgangspunt van een bedrag genoemd. In
dit geval is van belang dat in 2019 dividend is uitgekeerd over de periode 2014-2018; het dividend
is gelijk aan de resultaten in die jaren en daarmee blijft alleen nog het resultaat van 2019 over ( €
H:\…\agendapunt 6c_RvC
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Avri Realisatie bv

179.000 – jaarrekening 2019; enkelvoudig resultaat). In dit resultaat zit echter een forse component
vanuit Solar BV welke nog niet is uitgekeerd door de dochteronderneming (waar we wel over
mogen beschikken aangezien het in de Algemene Reserve zit en het een 100% deelneming betreft).
Over het resultaat van Solar BV dient te worden opgemerkt dat dividenduitkering onderhevig is aan
goedkeuring door Triodos Bank conform de afgesloten kredietovereenkomst.
Conclusie:
- De Algemene Reserve kan niet vrij ter beschikking worden gesteld (via dividend) aan GR Avri
vanwege bovenstaande (wettelijke) beperkingen.
- Avri Realisatie BV heeft een goede balanspositie; derhalve kan er wel geïnvesteerd worden. Een
investering komt, nadat deze geactiveerd wordt, via de afschrijvingen ten laste van het
resultaat en daarmee de reserve.
Opmerking:
De Algemene Reserve binnen Avri Realisatie BV (Burgerlijk Wetboek) is niet hetzelfde als de Algemene
Reserve binnen GR Avri (BBV); er zijn verschillende spelregels hoe hiermee om te gaan.
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Algemeen Bestuur Avri
OPENBARE VERGADERING CONCEPT verslag 17 december 2020
(Digitaal via Teams)

Aanwezige AB-leden
gemeente Buren
gemeente Culemborg
gemeente Maasdriel
gemeente Neder-Betuwe
gemeente Tiel
gemeente West Betuwe
gemeente West Maas en Waal
gemeente Zaltbommel
Woordvoerders namens Avri

De heer P. Neven
De heer J.A.W.A. Reus
De heer E.H.C. Hoften
De heer S.H.R. van Someren
De heer F. Groen
Mevrouw A. IJff
De heer E. Peters
De heer W. Posthouwer

Lid AB
Voorzitter DB en AB
Lid AB
Lid DB en AB
Lid AB
Lid AB
Lid AB
Lid DB en AB

De heer W. Brouwer
De heer H. Jansen

Directeur Avri / secretaris Bestuur
Accountant, Crowe Foederer (agendapunt 9.1)

Afwezig m.k.

#
1

Subject
Opening

Besluit / Conclusie
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 dienstverlening 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 inwoners 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 noodscenario’s klaar liggen voor als het uit de hand gaat lopen.
Er wordt vandaag een persbericht verstuurd om de inwoners te informeren, maar we hopen dat zij hier geen problemen van zullen ondervinden.
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 zowel voor de gemeenten waar we het beheer van het openbaar gebied
doen als waar we onze handhavers inzetten. Het voor sommige gemeenten formeel afronden -de laatste tekstuele aanpassingen, het formeel zetten van de handtekeningen- gebeurt begin volgend jaar.
4.
4.1

Ingekomen stukken
Brief Provincie Gelderland –
Nieuw Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk toezicht
2020-2023

4.2

Brief Gemeente West Maas
en Waal – Overdracht stortplaats 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.

Ter kennisgeving aangenomen.

Vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van:
• De heer Groen geeft aan dat de raad in Tiel heeft gevraagd om de onderzoekstermijn 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 uiteindelijk 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 financiële 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 eventuele 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 betekent.
Ad a) Echte calamiteiten, die we niet kunnen voorzien, zijn niet begroot. Voorziene 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 theoretische 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 genomen. Hij mist de informatie tussen het gesprek van het AB en de Statenbrief.
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 raden.
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.
5.1

Besluitenlijst en actielijst
Verslag AB 10 september
2020

Het voorstel Gedragssturing op afval zou doorgeschoven worden naar december. 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 besluitvorming. Eventueel kan het in de AB vergadering van februari nog opiniërend besproken worden.
Mevrouw IJff vraagt of in deze planning voldoende ruimte zit om het met de raden 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 verslagen. Het verslag van 15 oktober 2020 is namelijk pas 25 november nagezonden.
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 Platformbijeenkomst 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 belangrijkste 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 januari 2021) willen we hier invulling aan geven.
7.
7.1

Ter besluitvorming
AB voorstel Eerste begrotingswijziging

7.2

AB voorstel Controle protocol 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 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,-

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 mededeling 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 besluiten 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 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.
8.
8.1

Ter bespreking
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 presenteren, 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 opgestart 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 echter 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 gemeenten. 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 volgende update van de Avri-app kunnen we bijvoorbeeld inwoners bepaalde informatie terug geven zoals uw container is te zwaar om te legen. Dit soort terugkoppelingen 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 afleveren.
We begrijpen dat we een groot bedrag als investeringskrediet vragen en daarmee 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 daarnaast 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 chippen vooraf duidelijk gecommuniceerd moet worden, zodat het dit keer niet verkeerd 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 toegevoegd 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 incontinentiemateriaal 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 inzamelpunten 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 mogelijk 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 brengvoorziening 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 gehouden met indexering?
De heer Brouwer: we hebben alle kosten geactualiseerd.
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•

In de Raad van West Maas en Waal is besloten om vanaf 2022 het materiaal gescheiden in te zamelen indien het circulaire verwerkt kan worden en de kosten het toelaten. Zijn er nog recente ontwikkelingen?
De heer Brouwer: we zijn nog in gesprek met de ARN over de exacte ingangsdatum 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 afvalstoffenheffing, 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 gemeenten uit Gelderland?
De heer Posthouwer: in deze benchmark zitten verschillende Gelderse gemeenten en omliggende gemeenten. We hebben niet alle gemeenten genomen, anders 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 Zaltbommelse benchmark worden nog gedeeld met de RBA-leden.

9.
9.1

Ter informatie
Terugkoppeling aanbesteding accountant vanaf boekjaar 2020

De heer Huub Jansen van Crowe Foederer stelt zichzelf voor als nieuwe accountant van Avri. Zijn organisatie heeft meegedaan aan de aanbesteding en
heeft de opdracht gekregen.
De heer Posthouwer heeft deelgenomen aan de keuzecommissie van deze aanbesteding 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
9.3

Grondstoffenrapportage t/m
oktober 2020
Financiële voortgang begrotingsjaar 2020

Geen vragen en/of opmerkingen.
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 miljoen. 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 brandverzekering).
Corona, we hebben extra maatregelen moeten nemen bij de milieustraten.
De heer Brouwer zorgt ervoor dat een korte Powerpoint samenvatting toegevoegd wordt aan het verslag (zie bijlage 2).
De voorzitter merkt op dat dit ook consequenties heeft voor de gemeenten, omdat Avri dit niet zelf kan opvangen. Dit is al met de financiële adviseurs van de
gemeenten besproken.

10.
10.1

Rondvraag
Nieuwsbrief voor
raadsleden

10.2

Pilots papierverenigingen

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 informatie. Actie WB 
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 opgeschort.
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.
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Luier- en incontinentiemateriaal

Incontinentie en luier inzameling

4 juli 2019 eerste maatwerk besluit, gemeenten zelf besluit nemen
wel of geen deelname incontinentie en luier inzameling
Eerste maatwerk besluit ARN besluit installatie heeft vertraging
opgelopen
Pilots West Maas en Waal (brengvoorzieningen) en Neder-Betuwe
(huis-aan-huis inzameling)
Pilots geëvalueerd en businesscase geactualiseerd en te nemen
keuzes uitgewerkt
ARN: vanaf derde kwartaal 2021 verwerkingscapaciteit

Incontinentie en luier inzameling

Keus tussen brengvoorziening of huis-aan-huis inzameling of
combinatie
Brengvoorziening:
Semi-ondergrondse containers standaard voorzien van toegangscontrole ivm
vervuiling/toerisme
Locaties aanwijzen door de gemeente
Optimaal rendement incontinentie én babyluiers
Sturing op doelgroepen mogelijk

Huis-aan-huis inzameling:
Minicontainer aan huis
2-wekelijkse inzameling
Alleen voor inwoners met incontinentiemateriaal
Sturing op doelgroepen mogelijk

Incontinentie en luier inzameling
Vergelijking systemen
Inzamelsystematiek Bereik

Service

Milieu

Brengsysteem met
semi-ondergrondse
containers met
toegangscontrole

Afval wegbrengen
naar centraal punt
Inwoners met
in de wijk
incontinentiemateriaal
(gemiddeld 13
én babyluiers
containers per
gemeente)

Huis-aan-huis
inzameling met
minicontainers

Met name geschikt
Duurzame
voor inwoners met
verwerking
incontinentiemateriaal Container aan
tonnage
(gemiddeld 80
huis (hoog gemak)
afhankelijk van
aanmeldingen per
doelgroep
gemeente)

Kosten

Gemiddeld
Duurzame
€5,85 per huisverwerking:
houden
gemiddeld 180 (laagste €3,50
ton per jaar
– hoogste
€7,40)
Gemiddeld
€3,25 per huishouden
(laagste €1,75
– hoogste
€4,90)

Incontinentie en luier inzameling

Rekenvoorbeeld brengsysteem West Maas en Waal
Locaties containers: 11 containers verspreid over 9 locaties; in elk dorp minstens één
container; nabij glas- en textielcontainers

Incontinentie en luier inzameling
Rekenvoorbeeld brengsysteem West Maas en Waal
Investeringskosten
Aanschaf containers semi-ondergronds (inclusief plaatsing)
Onvoorzien bij aanschaf containers
Aanschaf toegangscontrole
Totaal
Kapitaallasten

Prijs per eenheid
€ 6.100
per container
20%
van totaal
€ 1.000
per container

Aantal
11
11

Totaal
€ 67.100
€ 13.420
€ 11.000
€ 91.520
€ 9.567

Afschrijvingen 12 jaar tegen 2,12%
Structurele kosten
Inzameling luiers en incontinentiemateriaal
Verwerking luiers en incontinentiemateriaal
Transport en overslag
Beheer en onderhoud containers
Data en onderhoud toegangscontrole
Luierzakken
Distributie dozen luierzakken
Totaal

Prijs per eenheid
per
€ 536,30
inzamelronde
€ 105,50
per ton
€ 17,98
per ton
€ 350,00
per container
€ 110,00
per container
€ 0,05
per zak
€ 5,20
per doos

Aantal

Totaal

52

€ 27.888

115
115
11
11
70.000
35

€ 12.133
€ 2.068
€ 3.850
€ 1.210
€ 3.763
€ 182
€ 51.092

Incontinentie en luier inzameling
Rekenvoorbeeld huis-aan-huis inzameling West Maas en Waal
Investeringskosten
Aanschaf minicontainers
Aanschaf chip

Prijs per eenheid
€ 25
per container
€1
per chip

Aantal
54
54

Totaal

Totaal
€ 1.350
€ 54
€ 1.404

Kapitaallasten

€ 170

Afschrijvingen 12 jaar tegen 2,12%

Structurele kosten
Inzameling luiers en incontinentiemateriaal
Verwerking luiers en incontinentiemateriaal
Transport en overslag
Luierzakken
Distributie dozen luierzakken
Totaal

Prijs per eenheid
per
€ 1.473,84
inzamelronde
€ 105,50
per ton
€ 17,98
per ton
€ 0,05
per zak
€ 5,20
per doos

Aantal

Totaal

26

€ 38.320

10
10
6.100
3

€ 1.057
€ 180
€ 328
€ 16
€ 39.900

Incontinentie en luier inzameling
Rekenvoorbeeld West Maas en Waal
Totaal jaarlijkse kosten brengvoorziening
Kapitaallasten
Structurele kosten
Totaal
Per huishouden

Totaal jaarlijkse kosten huis-aan-huis inzameling
Kapitaallasten
Structurele kosten
Totaal
Per huishouden

Totaal
€ 9.567
€ 51.092
€ 60.659
€ 7,40

Totaal
€ 170
€ 39.900
€ 40.071
€ 4,89

Financiële voortgang
begrotingsjaar 2020
Algemeen Bestuur Avri
17 december 2020

Inhoud
Financiële prognose per 1 september 2020
Risico’s
Proces en vervolg

Prognose 2020

(peildatum 1-9-2020)

Voortgangsrapportage (peildatum 1 sept)

(* € 1.000)

Nadeel Berap 2020

1.820

Afwikkeling Nedvang 2017 (uit risicoparagraaf)

400

Afval- en Grondstoffenmarkt (met name corona effect)

176

Overige posten:

-28

Overslaghal en milieustraten
Afvalstoffenheffing
overige (o.a afrekening zuiveringslasten)
BTW effect

Nadeel voortgangsrapportage

Dekking
Prognose voortgangsrapportage
Voorziening Basispakket
Dekking vanuit bedrijfsafval (max.)
Gemeentelijke bijdrage

154
-150
-115
83

2.368

*€1.000

-2.368
1.390
300
-678

Prognose gemeentelijke bijdrage 2020
(peildatum 1-9-2020)

Aantal inwoners per 1-1-2019 (bron: CBS)
Buren
Culemborg
Maasdriel
Neder-Betuwe
Tiel
West Betuwe
West Maas en Waal
Zaltbommel
Eindtotaal

26.568
28.555
24.693
24.034
41.978
50.697
19.076
28.451
244.052

11%
12%
10%
10%
17%
21%
8%
12%
100%

bestuursrapportage
14
15
13
13
22
28
10
15
130

afgedekt in
af te dekken
risico
na bijstelling paragraaf
gemeente
74
185
79
93
69
67
350
117
195
141
pm
53
21
79
678
844

Exclusief financiële gevolgen stortplaats !

Risico’s
Actuele risico’s
Doelvermogen stortplaats
Afrekening kunststof 2017
Brand bij verwerker (PMD’s)
Corona
Heffingsrente BTW kunststofverpakkingen
ORT

Proces en vervolg
Rapportage

Peildatum
rapportage

Behandeling
ambtelijk

Behandeling
Algemeen Bestuur

Bestuursrapportage 2020

1-5-2020

Juni 2020,
september 2020

September 2020
(vaststelling)

Extra financiële update 2020

1-9-2020

November 2020

December 2020
(ter informatie)

Jaarstukken 2020

31-12-2020

April 2021

Juli 2021
(vaststelling)

Zijn er vragen?

Bijlage; ambtelijke toelichting
november 2020

Financieel overleg / RBA Avri
2 nov 2020

AGENDA eerste gedeelte 14.00 uur t/m 15.30 uur
1.

Opening en vaststelling agenda

2.

Verslag vorige vergadering (3-9-2020)

3.

Financiele voortgang begrotingsjaar 2020
a.
b.
c.

Stand van zaken Basispakket (peildatum 1-9-2020)
Stand van zaken Corona kosten (peildatum 1-9-2020)
Risico stortplaats nav bericht Provincie

4.

1e begrotingswijziging 2021 (AB december 2020)

5.

Overige
a.
Stand van zaken onderzoek BTW mengpercentage
b.
BTW afrekening kunststof verpakkingen
c.
Aanbesteding accountant

6.

Rondvraag en sluiting

AGENDA tweede gedeelte 15.30 uur t/m 16.30 uur
1.

Organisatie ontwikkelingen (presentatie Walter)

2.

GR Maatwerk (ter bespreking)

Voorstel gewijzigde agenda
eerste gedeelte 14.00 uur t/m 14.45 uur
1.

Opening en vaststelling agenda

2.

Verslag vorige vergadering (3-9-2020) -→ volgende keer

3.

Financiele voortgang begrotingsjaar 2020
a.
b.

Stand van zaken Basispakket (peildatum 1-9-2020)
Stand van zaken Corona kosten (peildatum 1-9-2020)

4.

1e begrotingswijziging 2021 (AB december 2020)

5.

Overige
a.
Stand van zaken onderzoek BTW mengpercentage
b.
BTW afrekening kunststof verpakkingen
c.
Aanbesteding accountant

VRAGEN / PAUZE 14.45-15.00uur

tweede gedeelte 15.00 uur t/m 16.30 uur

Situatie stortplaats

3. Financiële voortgang 2020

3a. Actualisatie

(peildatum 1-9-2020)

Voortgangsrapportage (peildatum 1 sept)

(* € 1.000)

Nadeel Berap 2020

1.820

Afwikkeling Nedvang 2017 (uit risicoparagraaf)

400

Afval- en Grondstoffenmarkt (met name corona effect)

176

Overige posten:

-28

Overslaghal en milieustraten
Afvalstoffenheffing
overige (o.a afrekening zuiveringslasten)
BTW effect

Nadeel voortgangsrapportage

154
-150
-115
83

2.368

Nadeel € 0,5 mln tov berap)

3a. Toelichting grootste afwijkingen
Afwikkeling Nedvang 2017 uit risicoparagraaf
In 2020 is de definitieve afwikkeling van de vergoeding die Avri
ontvangt van Stichting Afvalfonds bekend geworden; Dit risico was al
enige jaren voorzien in de risicoparagraaf van Avri. Onzeker is in
hoeverre er een voordeel vanuit sorteerkosten volgt (€ 280,000), deze
is nog niet in de cijfers verwerkt.

Afval- en Grondstoffenmarkt (met name corona)
Mensen zijn langer en vaker thuis wat resulteert in een hoger aanbod
dan was verwacht (met name in de zomermaanden hoger gelegen).
Dit is voornamelijk te verklaren vanuit de corona crisis.
Grootste fracties zijn:
GFT (€ 85.000);
groenstromen (€ 42.000) en
KCA (€24.000)

3a. Toelichting grootste afwijkingen
Actuele risico’s
Doelvermogen stortplaats
Afrekening kunststof 2017
Brand bij verwerker (PMD’s)
Corona
Heffingsrente BTW kunststofverpakkingen
ORT

3a. Dekking van het verwachte resultaat

Dekking
Prognose voortgangsrapportage
Voorziening Basispakket
Dekking vanuit bedrijfsafval (max.)
Gemeentelijke bijdrage

*€1.000

-2.368
1.390
300
-678

Exclusief gevolgen omtrent stortplaats !

3a. Gemeentelijke bijdrage

Aantal inwoners per 1-1-2019 (bron: CBS)
Buren
Culemborg
Maasdriel
Neder-Betuwe
Tiel
West Betuwe
West Maas en Waal
Zaltbommel
Eindtotaal

26.568
28.555
24.693
24.034
41.978
50.697
19.076
28.451
244.052

11%
12%
10%
10%
17%
21%
8%
12%
100%

bestuursrapportage
14
15
13
13
22
28
10
15
130

afgedekt in
af te dekken
risico
na bijstelling paragraaf
gemeente
74
185
79
93
69
67
350
117
195
141
pm
53
21
79
678
844

Exclusief gevolgen omtrent stortplaats !

3b. Corona kosten (peildatum 1-9-20)

3b. Corona kosten (peildatum 1-9-20)

3b. Toelichting coronakosten
Basispakket (directe kosten:
Aanbod extra afval, transport, toezicht en inzet personeel

Basispakket (indirecte kosten)
Verwachte vervuiling a.g.v. minder handhaving ASV

Algemene baten en lasten / bedrijfsvoering
Coronaproof maatregelen kantoor

Pluspakket
Meerwerkopdrachten (plaatsen dranghekken, bebording)
Extra handhaving op coronanood verordening (minder
handhaving op overige thema’s)

4. Toelichting Begrotingswijziging 2021
Juli 2020: Begroting 2021 vastgesteld door AB
Toezegging begrotingswijziging als daar aanleiding voor is (PM posten)
Doel; bijstellen begroting op actuele ontwikkelingen en besluiten
(1e) Begrotingswijziging 2021:
Geen invloed op de hoogte van de ASH
Verhoging krediet brengvoorzieningen € 40.000 (ivm rechtmatigheid)

Bijstellingen basispakket
AB Besluit gewijzigde inzameling PMD hoogbouw (200k voordeel)
Nieuwe inzamelvergoeding PMD voor 2021 vastgesteld (126k nadeel)
Overige budgetmutaties (47k nadeel)

Overige programma’s

5.a Onderzoek BTW mengpercentage
Aanleiding begroting 2021; kunnen gemeenten
indirect bijdragen aan verlaging van tarief AVH
door verlaging mengpercentage?
Juridisch onderzoek constructie loopt (rol GR,
delegatie, mandatering, DVO)
Mengpercentage 13,5%. Onderzoek loopt
AB februari 2021

5b. BTW kunststofverpakkingen 2015-2019
Brief belastingdienst: Kunststoffen belast met BTW
Standpunt Belastingdienst: Nedvang heeft overeenkomst
met gemeente -> Gemeente (niet Avri) heeft
aangifteplicht
Informatie aan gemeente geleverd door Avri
Actie gemeente:
factuur naar Nedvang
Suppletie aangifte BTW
Correctie BCF

BTW afrekening 2020; kunststof wordt apart inzichtelijk
gemaakt gelet op verwerking BCF

Algemeen Bestuur GR Avri
CUMULATIEVE ACTIELIJST EN
AGENDAPLANNING
OPENBARE VERGADERINGEN AB AVRI
Versiedatum 17 december 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.
#

2020-02
20.07.09-7.4

2020-03
20.07.09-7.4

2020-04
20.07.09-7.4

2020-05
20.10.15 -7.2

2020-06
20.10.15 -7.2

2020-07
20.10.15 10.1

2020-08
20.12.17 – 8.3

Acties 2019

Benchmark: inzichtelijk maken hoe de
gemeenten het afzonderlijk doen

Actiehouder

DB

Voortgang



Voortgangsmelding
10.09.2020:
Zaltbommel doet een
voorzet; wordt in het
RBA besproken.



Voortgangsmelding
17.12.2020: in het RBA
van 14 oktober
besproken.
Voortgangsmelding
10.09.2020:
wordt opgepakt.

Onderzoek naar
bezuinigingsmogelijkheden laten
uitvoeren (overheadsanalyse)

DB

Papierinzameling: is het mogelijk om
papierinzameling op te nemen als
pluspakket

DB

Stortplaats: doorgeven welke fracties
benaderd zijn voor de lobby.
Stortplaats: overzicht maken welke
fracties benaderd zijn.

Deadline

Voortgangsmelding
17.12.2020:
Wordt in overleg met
RBA voorbereidt.
Voortgangsmelding
10.09.2020:
komt terug in het AB
als alle ins en outs
verzameld zijn.
Voortgangsmelding
17.12.2020: komt
volgend jaar op de
agenda.

Allen
WB





Papierinzameling: stand van zaken
opnemen in de e-letter

WB

Incontinentiemateriaal: opties aan het
voorstel toevoegen:
Huis-aan-huis op halen
Wat kost het als je 5 of 10
inzamelpunten meer hebt?

WB

Toelichting: doorlopende, ter vergadering gemaakte afspraken worden in principe niet besproken. Deze blijven
staan tot het AB vaststelt dat de uitvoering routine is geworden
Actiepuntenlijst AB Avri / Agendaplanning, versiedatum 17.12.2020
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#

Doorlopende afspraken 2016

Actiehouder

Deadline

Voortgang



D-06
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Agendaplanning
AB 10 februari 2021
DB 11.11.2020 en 09.12.2020
Verzending stukken 17.12.2020 Platform 21.01.2021
(09.00 uur)
• Vaststelling verslag 17 december 2020
• T.k. – Sfeerimpressie platformbijeenkomst
• Najaarsnota 2020 BSR
• Kadernota 2022
• AB voorstel Gescheiden inzameling incontinentiemateriaal en babyluiers
• Nieuwe organisatie structuur
AB 14 april 2021
DB 20.01.2021 en 10.02.2021
Verzending stukken 18.02.2021 Platform 22.03.2021
(09.00 uur)
• Vaststelling verslag 10 februari 2021
• T.k. – Sfeerimpressie platformbijeenkomst
• Onderzoek milieustraten
• BestTas
• ORT
• AB/DB voorstel zienswijzenprocedure aanwijzen locaties
Extra AB 20 mei 2021- geen besluitvorming, maar opiniërend
•

Programmareview GRIP

AB 07 juli 2021
(09.00 uur)
• Vaststelling verslag 14 april 2021
• T.k. – Sfeerimpressie platformbijeenkomst
• Begroting 2022
• Jaarrekening 2020

DB 17.03.2021, 07.04.2021 en 12.05.2021
Verzending stukken 12.05.2021 Platform 17.05.2021

Extra AB 23 september 2021- geen besluitvorming, maar opiniërend
•

Programmareview GRIP

AB 14 oktober 2021
(09.00 uur)
• Vaststelling verslag 07 juli 2021
• T.k. – Sfeerimpressie platformbijeenkomst
• Bestuursrapportage 2021
• Voorjaarsnota 2021 BSR

DB 02.06.2021 en 07.07.2021
Verzending stukken 19.08.2021 Platform 13.09.2021

AB 16 december 2021
(09.00 uur)
• Vaststelling verslag 14 oktober 2021
• T.k. – Sfeerimpressie platformbijeenkomst
• Begrotingswijziging 2022
• Controleprotocol en normenkader 2021

DB 08.09.2021 en 06.10.2021
Verzending stukken 21.10.2021 Platform 18.11.2021

Spaaragenda
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

Nieuwe containerlocaties
Incontinentiemateriaal, besluit ARN (actie AB 13.02.2020)
Verwerkingskosten incontinentiemateriaal
Zienswijzeprocedure (afhankelijk of het een AB besluit is)
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
Vergadering
Agendapunt
Van
Onderwerp

:
:
:
:
:

Algemeen Bestuur
10 februari 2021
7.1, ter besluitvorming
Dagelijks Bestuur
Kadernota 2022

Voorstel
1. De Kadernota 2022 vast te stellen.

Inleiding
Artikel 27 van de Gemeenschappelijke Regeling Avri (GR Avri) bepaalt dat het Dagelijks Bestuur van
Avri vóór 15 april van het jaar, voorafgaande aan het jaar waarvoor de begroting dient, de algemene
financiële en beleidsmatige kaders aan de gemeenteraden voorlegt. De kaders voor de ontwerp
Begroting 2022 (en de meerjarenramingen 2023 tot en met 2025) worden via deze Kadernota 2022 ter
kennisname voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten van de GR Avri.
In aanvulling op de bepalingen uit de GR leggen we de kadernota 2022 ter besluitvorming voor aan het
Algemeen Bestuur van Avri. Hiermee bieden we een extra gelegenheid om tijdig het gesprek te voeren
over de kaders voor de begroting en zodoende meer grip aan de voorkant van het begrotingsproces te
creëren. Raadsleden worden via de voorafgaande platformbijeenkomst van Avri (21 januari 2021) over
de kadernota geïnformeerd. Via deze kadernota proberen wij zodoende invulling te geven aan het
regionale initiatief van raadsleden om de grip op gemeenschappelijke regelingen te vergroten.
Beoogd effect
Voldoen aan wet- en regelgeving en inzicht geven in de ontwikkelingen, kaders en uitgangspunten
voor de ontwerp Begroting 2022.
Argumenten
1.1 Dit is nodig om de gemeenteraden tijdig te informeren over de uitgangspunten in de ontwerp
Begroting 2022.
Dit is bepaald in de Gemeenschappelijke Regeling Avri.
1.2 De kadernota geeft een beeld van de belangrijkste uitgangspunten die voor de gemeenteraden van
belang zijn.
In de kadernota zijn de visie, hoofddoelen, strategie en belangrijkste ontwikkelingen beschreven.
Daarnaast zijn hierin de inhoudelijke en financiële beleidskaders en financiële uitgangspunten
uiteengezet. Tevens wordt ingegaan op ontwikkelingen binnen afvalbeheer, beheer openbare ruimte,
handhaving en binnen de bedrijfsvoering van Avri.
Kanttekeningen
Communicatie
De Kadernota 2022 wordt na vaststelling door het Dagelijks Bestuur ter bespreking geagendeerd voor
het Algemeen Bestuur op 11 februari 2021. Na verzending aan het Algemeen Bestuur
wordt de Kadernota 2022 ter kennisname verzonden aan de gemeenteraden van de deelnemende
gemeenten. De Kadernota 2022 wordt ook met de raden besproken tijdens de Platformbijeenkomst die
voorafgaat aan het Algemeen Bestuur van 11 februari 2021. Voorts wordt de Kadernota 2022 onder de
aandacht van de raadsleden gebracht in de e-letter die in februari 2021 uitkomt. Daarmee geeft het
aan het Algemeen Bestuur ruimte om aanpassingen aan de kadernota te doen.
Financiën
Uitvoering
De uitgangspunten uit de kadernota worden verwerkt in de ontwerp Begroting 2022 die 15 april 2021
ter zienswijze aan de gemeenteraden wordt aangeboden.
Bijlagen
- Kadernota 2022

1

Kadernota 2022 - 2025

Inhoudsopgave
1

Inleiding ............................................................................................................................................................... 3

2

Visie en hoofddoelen ......................................................................................................................................... 4

3

Ontwikkelingen en strategie .............................................................................................................................. 7

4

producten en diensten avri ............................................................................................................................. 11

5

Financiele stabiliteit en continuiteit in bedrijfsvoering ................................................................................ 13

Bijlage 1: Inhoudelijke beleidskaders .................................................................................................................... 16
Bijlage 2: Financiele kaders en uitgangspunten .................................................................................................. 17
Bijlage 3: Ontwikkelingen op de afval- en grondstoffenmarkt ............................................................................ 19
Bijlage 4: Planning begroting 2022 ........................................................................................................................ 22
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INLEIDING

De kaders voor de begroting 2022 (en de meerjarenramingen 2023 tot en met 2025) worden via deze nota
ter kennisname voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten van de Gemeenschappelijke
Regeling Avri (hierna: GR Avri). De kadernota is een instrument waarmee raden en raadsleden de kaders
voor de begroting kunnen bepalen en hun kaderstellende rol kunnen invullen.
In tegenstelling tot de begroting kent de kadernota geen zienswijzeprocedure. Artikel 27 van de
Gemeenschappelijke Regeling Avri bepaalt dat het Dagelijks Bestuur van Avri vóór 15 april van het jaar
voorafgaande aan het begrotingsjaar de algemene financiële en beleidsmatige kaders aan de
gemeenteraden voorlegt.
In aanvulling op de bepalingen uit de GR leggen we de kadernota 2022 ter besluitvorming voor aan het
Algemeen Bestuur van Avri (11 februari 2021). Hiermee bieden we een extra gelegenheid om tijdig het
gesprek te voeren over de kaders voor de begroting om zodoende meer grip aan de voorkant van het
begrotingsproces te creëren. Raadsleden worden via de voorafgaande platformbijeenkomst van Avri
(12 januari 2021) over de kadernota geïnformeerd. Via deze kadernota proberen wij zodoende invulling te
geven aan het regionale initiatief van raadsleden om de grip om gemeenschappelijke regelingen te vergroten.
1.1

Leeswijzer

Deze kadernota begint in hoofdstuk 2 met een korte beschrijving van de visie, dienstverlening en
bedrijfsvoering van Avri. In hoofdstuk 3 gaan we in op de beleids- en marktontwikkelingen. In hoofdstuk 4
wordt ingegaan op de financiële en personele stabiliteit en continuïteit. De algemene beleids- en financiële
kaders en uitgangspunten voor de begroting 2022, zoals de inrichting van de tarieven afvalstoffenheffing, het
weerstandsvermogen en prijsindexeringen zijn uitgewerkt in de bijlagen 1 en 2.
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2
2.1

VISIE EN HOOFDDOELEN
Inleiding

Samen met 247.000 inwoners en de 8 gemeenten werken wij voor en met de regio aan een schoon, veilig,
duurzaam en circulair Rivierenland. Avri wil zich steeds meer inzetten als een brede maatschappelijke
dienstverlener; passend bij een veranderende maatschappij. Daarbij horen een doorontwikkeling van de
werkwijze en bekostiging van het huidige afvalsysteem, een regionaal kenniscentrum in het onderhoud van
de openbare buitenruimte en het vormgeven van lokale arbeids- en bewonersparticipatie. We willen de regio
duurzamer maken door betrokken te zijn bij en een meerwaarde te bieden op maatschappelijke thema’s
Circulariteit, duurzaamheid en inclusiviteit vormen daarbij onze visie waarbij geldt; “van de regio, voor de
regio”.
We werken actief aan het vergroten van de voorspelbaarheid van de organisatie en streven naar excellente
uitvoering; dienstverlening die aansluit bij de behoeftes van gemeenten en inwoners waarbij tegelijkertijd
onverwachtse ontwikkelingen zo min mogelijk invloed hebben op dienstverlening en kosten. Hierbij kijken we
niet alleen naar onze kosten van het inzamelen en verwerken van onze grondstoffen en afval. Ook gaan we
ons richten op het schoner krijgen van onze grondstoffenstroom door onder meer het geven van voorlichting
en informatie. Om meer prijsstabiliteit te realiseren blijven 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. Hierbij
zoeken we continue de balans tussen inclusiviteit, onze toegevoegde waarde als werkgever, duurzaamheid,
kwaliteit en kostenbewustzijn.
2.2

Voorspelbaar en wendbaar

We realiseren ons dat hoe we de dingen doen, uitermate belangrijk is in het verkrijgen van draagvlak bij
inwoners voor onze opgave en bij het succesvol realiseren van onze doelstellingen voor Rivierenland. We
leren van onze omgeving en van situaties die zich in het (recente) verleden hebben voorgedaan. We maken
daarom een omslag in ons denken en doen. ‘Samen’ en ‘Verbinden’ zijn de sleutelwoorden. Dat betekent ook
dat we een omslag maken van actief zijn aan de achterkant van het proces met de nadruk op repressie naar
de voorkant van het proces waar we meer inzetten op preventie (informeren en stimuleren).
We werken actief aan het vergroten van de wendbaarheid van de organisatie. Door verbinding met onze
omgeving te maken, ontwikkelen we samen met de gemeenten dienstverlening die aansluit bij de behoeftes
en het gedrag van inwoners en bij de wensen van de gemeenten, waarbij tegelijkertijd onverwachte
ontwikkelingen zo min mogelijk invloed hebben op dienstverlening en kosten. Vanuit een helder omschreven
dienstenpakket, met actieve en verbindende communicatie, een transparante bedrijfsvoering en
verantwoording naar onze inwoners en gemeenten.
Als robuuste en wendbare organisatie met een bijbehorende bedrijfsvoering geven we continu invulling aan
de veranderende maatschappelijke behoeftes en steeds stringentere (afval)regelgeving.
We willen van meerwaarde zijn door meer maatwerk aan te bieden aan onze gemeenten en hun inwoners,
waarbij – naast een basispakket - specifieke diensten aan individuele gemeenten worden aangeboden. De
verkenning hiertoe is intussen opgestart.
Verder is voldoende financiële armslag nodig om continuïteit in dienstverlening en prijsstelling te waarborgen
ondanks de sterk veranderende behoeftes en veranderende marktomstandigheden. We komen steeds meer
in control en het weerstandsvermogen bij Avri is erop ingericht om de uitvoering van de begroting van Avri
beter te beheersen en sterke fluctuaties (bijvoorbeeld in de afvalstoffenheffing) te voorkomen. De risico’s zijn
teruggelopen door betere contractuele afspraken en het verkrijgen van duidelijkheid over de overdracht van
de stortplaats aan de provincie. We zoeken naar nog meer grip op de grondstofmarkt om te werken aan meer
prijsstabiliteit, zoals het vergroten van onze invloed op de keten (o.a. afzetmarkt) en het zoeken naar nieuwe
product-marktcombinaties. Hierbij zoeken we regionale samenwerking met bedrijven en instanties in
circulaire ketens.
Programma Grip

In 2021 is het programma grip van start gegaan en zal in 2022 verder worden uitgewerkt. Doel van het
programma is het verbeteren van de voorspelbaarheid van de afvalstoffenheffing door het realiseren van
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kostenreductie en –beheersing enerzijds en het vergroten van de opbrengst door het leveren van
toegevoegde waarde aan producten en diensten anderzijds door:
•
•
•

Vergroten invloed op de keten
Verbetering weerstandsvermogen
Robuuste, wendbare bedrijfsvoering

Er zijn drie lijnen in het programma die het programmadoel inhoud geven: Inwoners, Markt en Organisatie. In
onderstaande figuur is het programma visueel weergegeven.

2.3

Van de regio, voor de regio

Avri staat als uitvoeringsorganisatie midden in de samenleving. Samen met onze inwoners en gemeenten
werken we dagelijks aan een leefbare woonomgeving en het tegengaan van verspilling van kostbare
grondstoffen. We streven naar partnerschap met onze gemeenten. Daarvoor voeren we voor de individuele
gemeenten onderhoud- en handhavingstaken uit in de openbare ruimte op basis van de gewenste kwaliteit.
We steunen regionale maatschappelijke initiatieven, werken samen met verenigingen, kringlooporganisaties
en regionale ondernemers en bieden kansen aan mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Tot slot
willen we initiatieven ontwikkelen om, met het regionale bedrijfsleven, te komen tot een “gesloten systeem”
voor het inzamelen, verwerken en afzetten van onze grondstoffen in de regio.
2.4

Leefbaarheid en duurzaamheid

We zorgen voor onze dagelijkse leefomgeving, zowel voor de huidige inwoners door een zo goed mogelijk
beheer van de openbare ruimte, als voor de toekomstige generaties door te blijven inzetten op duurzaamheid
en circulariteit. Want ook onze kleinkinderen verdienen een leefbare woonomgeving. We zien afval als
grondstof in een circulaire samenleving, waarin het primair draait om hergebruik daarvan. Daarvoor zullen we
de manier waarop we omgaan met afval en grondstoffen klaar moeten maken voor de toekomst.
Duurzaamheid maakt een belangrijk onderdeel uit van de keuzes binnen onze bedrijfsvoering. Symbool
hiervoor staan het zonnepark en windpark op de voormalige stortplaats van Avri. Avri Solar BV realiseert
duurzame energie op de voormalige stortplaats door de exploitatie van een zonnepark en Betuwewind
realiseert duurzame energie door de exploitatie van het windpark die in de energiebehoefte voorzien van
duizenden huishoudens in onze regio.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen geven we ook vorm door middel van verduurzaming van onze
werkprocessen en inkoopactiviteiten. Bij de uitvoering van onze werkzaamheden maken we onze footprint zo
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klein mogelijk en zetten we in op een reductie van onze CO₂ uitstoot. Dit doen we o.a. door het gebruik van
elektrische voertuigen en machines en duurzame materialen. Hierdoor dragen we bij aan een schone
leefomgeving en verduurzaming van onze keten.
2.5

Circulariteit

Avri heeft de unieke positie om bij te dragen aan het stimuleren van duurzaam gedrag van de inwoners in
Rivierenland. Vanuit onze overtuiging dat we afval als grondstof beschouwen en door het ontwikkelen van
beleid, stimuleren van positief gedrag, voorlichting, educatie en handhaving. We nemen deel aan
maatschappelijke activiteiten en staan in verbinding met de maatschappij en werken zo - samen met
inwoners - aan een duurzamere regio.
Als regionale organisatie wil Avri meewerken aan de uitdagingen die er in onze regio liggen en invulling
geven aan de doelstellingen uit het landelijke uitvoeringsprogramma Van Afval Naar Grondstof (VANG, zie
par. 3.2). Hierin is onder meer als doel opgenomen om per 2025 maximaal 30 kg. restafval per inwoner per
jaar te produceren. In 2022 gaan we inzetten op kwaliteit van onze grondstoffen door minder afkeur en
reductie van de kosten.
Vanuit onze verantwoordelijkheid leveren we een bijdrage aan een meer circulaire economie in de Regio
Rivierenland. We zien afval als grondstof: alles draait om hergebruik (het nieuwe afvalbeleid is hier een

duidelijk voorbeeld van). Daarbij hebben we aandacht voor de ontwikkeling van onze brengvoorzieningen,
de milieustraten, en maken we nog meer verbinding met kringloop en repair. Ook benutten we kansen om
onze grondstoffen in partnerschap circulair te verwerken. Vanuit gesubsidieerde projecten doen we hier
onderzoek naar.
2.6

Inclusiviteit

Avri zorgt voor maatschappelijke meerwaarde door kansen te bieden aan mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt. In de afgelopen jaren zijn ruim 95 medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt bij Avri
komen werken. Waar het in eerste instantie is begonnen met het detacheren van mensen, is de
samenwerking met het regionale werkvoorzieningsschap Werkzaak Rivierenland later uitgebreid met meer
doelgroepen. Zo worden steeds meer mensen uit de zogenaamde kaartenbak van de gemeente (bijstand,
WW, Wajong, Wia, statushouders) begeleid ge(her)introduceerd in het arbeidsproces. Voor de mensen zelf
draagt dit bij aan het gevoel van zelfstandigheid en actief mee te doen in de maatschappij.
We verkennen voortdurend de mogelijkheden om deze groep te kunnen vergroten door
werkervaringsplaatsen en leerwerkroutes aan te bieden en laagdrempelige werkzaamheden bij en door
Werkzaak te laten uitvoeren. Hiermee willen we de samenwerking met Werkzaak intensiveren met als doel
de afstand tot de arbeidsmarkt voor zo veel mogelijk mensen te verkleinen. Op deze wijze leveren we nu en
in de komende jaren een stevige bijdrage aan de oplossing voor onze gemeenten bij het vinden van banen
voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt.
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3
3.1

ONTWIKKELINGEN EN STRATEGIE
Algemeen

Naast beleidsontwikkelingen van het Rijk en gemeenten zijn in toenemende mate ook marktontwikkelingen
van invloed op de begroting van Avri. Zo wordt door het Rijk een CO2 -heffing ingevoerd en zorgt de groei van
het aandeel grondstoffen in de inzameling ervoor dat de begroting meer afhankelijk wordt van
marktmechanismes, waardoor de tarieven van de afvalstoffenheffing minder beïnvloedbaar en onvermijdelijk
hoger worden. Ook zorgt de huidige economische situatie voor stijgende prijzen op de arbeidsmarkt en
hogere tarieven bij marktpartijen bij de inkoop van goederen en diensten. Dit is zowel bij de inzameling van
afval als bij het beheer van de openbare ruimte van toepassing.
De corona pandemie van 2020/2021 zal naar verwachting ook nog zijn weerslag hebben op de afval- en
grondstoffenmarkt. Hierdoor bestaat het risico op nadelige tariefontwikkelingen van de afvalstoffenheffing. .
Op dit moment is de invloed hiervan nog niet in te schatten. Dat brengt het nodige risico met zich mee. In de
bestuursrapportages zal hier de nodige aandacht aan worden geschonken.
Inwoners willen betrokken worden bij - en meer invloed hebben op - het beleid dat Avri maakt en de
uitvoering die daar bij hoort. Dit geldt evenzeer voor gemeenten en raadsleden. We willen als wendbare
organisatie in kunnen spelen op de behoeftes van de gemeenten en hun inwoners. De invoering van het
nieuwe afvalbeleid heeft laten zien dat de behoeftes van de deelnemende gemeenten uiteen kunnen liggen,
waardoor het gesprek over maatwerk en de grip op gemeenschappelijke regelingen intussen is opgestart.
Deze ontwikkelingen vragen in toenemende mate van Avri en haar bedrijfsvoering om in verbinding te zijn
met de diverse stakeholders te innoveren en aan te passen. De behoeftes veranderen en Avri verandert
mee.
3.2

Trend

We zien een sterke verlaging van de hoeveelheid restafval en we zamelen meer grondstoffen in. Maar we zien ook
dat de kosten stijgen door de hogere kosten voor het verbranden van restafval en vervuiling van de
grondstofstromen. De grondstofopbrengsten dalen door marktontwikkelingen en de vervuiling van de grondstoffen.
Door de hogere kosten en lagere grondstofopbrengsten stijgt de afvalstoffenheffing. We zien dat onze
dienstverlening vanuit het pluspakket (IBOR) niet altijd aan de verwachtingen voldoet. Daarnaast hebben we te
maken met onvoorziene tegenvallers en incidenten. Een gevolg van deze ontwikkelingen is dat er een negatief
beeld van Avri ontstaat.
Om deze negatieve trend te kunnen keren moeten we zorgen voor minder vervuiling van grondstoffen door
voorlichting en handhaving. Ook moeten we onze grondstoffenstromen opwaarderen waardoor betere resultaten
op onze grondstoffenopbrengsten gehaald kunnen worden. Om de verwachtingen van onze dienstverlening vanuit
het pluspakket (IBOR) goed te kunnen managen moeten we doen wat is afgesproken. Dat kunnen we doen door
het creëren van een wendbare organisatie maar ook door de ontwikkelingen richting maatwerk GR uitwerken en
daarmee dienstverlening op maat gaan leveren.

3.3

Van Afval naar Grondstof

Beleidsontwikkelingen

In 2022 zal binnen de landelijke beleidskaders Van Afval Naar Grondstof (VANG) het eigen beleid (‘Afval
scheiden heel gewoon’) doorontwikkeld worden waarbij regionaal de doelstelling is vastgesteld om per 2025
maximaal 30 kg restafval per inwoner te produceren. Om dit te bereiken is in 2019 een comfortprikkel
ingevoerd, na de bestaande prijsprikkel (betalen per aanbieding restafval sinds 2014). Het ingevoerde beleid
gaan we in 2022 verder vorm geven door aanvullend beleid te ontwikkelen (zoals stimuleren van positief
scheidingsgedrag, doorontwikkeling milieustraten, maatwerkoplossingen, grip op de grondstoffenmarkt
verbeteren en meer waarde uit grondstoffen halen, scheidingsfaciliteiten optimaliseren bij hoogbouw (papier,
plastic verpakkingsafval, drinkpakken en blik (PDB) en bioafval). Dit met als doel een verdere reductie van
het restafval en inzameling van zo schoon mogelijke grondstoffen. Daarbij zijn externe ontwikkelingen van
belang zoals een verruiming van de producentenverantwoordelijkheid, productontwikkeling met oog voor de
gehele lifecycle productie en meer repair- en retourinitiatieven. Dit heeft direct invloed op wat inwoners nog als
afval of grondstof aan Avri ter inzameling aanbieden.
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Verenigingen zijn voor Avri belangrijke ambassadeurs voor onze duurzaamheidsdoelen en een schone
leefomgeving. Voor de verenigingen die nu papier inzamelen zal een nieuwe overeenkomst komen die de
mogelijkheid geeft om ook andere taken binnen het basispakket op te pakken voor hun vergoeding. In 2021
zijn hiervoor een aantal pilots uitgevoerd die de basis vormen voor mogelijke alternatieve werkzaamheden.
Afhankelijk van gemaakte afwegingen wordt invulling aan deze werkzaamheden voor en door de
verenigingen gegeven en de gevolgen hiervan in de begroting 2022 verwerkt.
In 2021 zal duidelijk worden of de installatie voor gescheiden verwerking van incontinentiemateriaal- en luiers
bij ARN ook daadwerkelijk gerealiseerd is. De financiële effecten van de verwerking van
incontinentiemateriaal en luiers en de inzameling zijn in het pluspakket opgenomen. Met de inzameling van
luiers en incontinentiemateriaal komen we tegemoet aan de wens van gemeenten om maatwerk te bieden.
Deze afvalstroom is de eerste stroom die geen financiële maar alleen milieu opbrengst heeft.
Ontwikkelingen op de afval- en grondstoffenmarkt

Door de toenemende hoeveelheden ingezamelde grondstoffen wordt de begroting van Avri gevoeliger voor
en meer afhankelijk van marktmechanismes. Voor diverse grondstoffen verwachten wij een negatieve
tendens in de prijsstelling die wordt veroorzaakt door diverse factoren. De toenemende invoering van prijsen comfortprikkels voor afvalscheiding in Nederland heeft een nadelig effect op de kwaliteit van de
grondstoffen. De vervuiling van de grondstoffen neemt toe door vermenging met restafval. Daarnaast neemt
de gemiddelde kwaliteit verder af, doordat grondstoffen van laagwaardige kwaliteit (die eerst in het restafval
zaten) ook gescheiden ingezameld worden. Tot slot zorgt import van afvalstromen vanuit het buitenland
ervoor dat het aanbod op de Nederlandse markt groter is dan de verwerkingscapaciteit, waardoor de
verwerkingskosten stijgen. In bijlage 3 zijn de ontwikkelingen per fractie uiteengezet.
Het tarief afvalstoffenheffing is dankzij deze niet beïnvloedbare ontwikkelingen de afgelopen jaren fors
gestegen. We verkennen continu de mogelijkheden om onze grip op de tariefontwikkeling te vergroten. Het
vergroten van de grip op onze kostenontwikkeling bereiken we door onze invloed op de afzetmarkt te
vergroten. Dat kan onder meer bereikt worden door het afsluiten van langlopende contracten met verwerkers,
samenwerking met regionale partners en deelname of investeringen in verwerkingscapaciteit.
CO2 -heffing
Uit de op Prinsjesdag gepubliceerde definitieve wettekst blijkt dat het kabinet afstevent op een CO2-heffing
voor de industrie die oploopt van €30 per te veel uitgestoten ton CO2 in 2021 tot €150 in 2030. Dat gaat
gepaard met dispensatierechten, die het effect van de heffing de praktijk teniet zullen doen. Het ministerie
van Financiën verwacht dat hierdoor de heffing pas in 2024 gevolgen gaat hebben voor bedrijven die hun
CO2-uitstoot onvoldoende weten terug te dringen.
De precieze impact hiervan is nog onzeker. Veel hangt af van politieke wil in de komende jaren. In theorie
heeft de politiek de instrumenten in handen om door de afvalbranche uitgestoten CO2merkbaar te beprijzen,
maar deze kan er nog steeds voor kiezen om de gevolgen daarvan geheel teniet te doen. Uit berekeningen
van KplusV is op te maken dat in het voor de afvalbranche minst gunstige geval de heffing in 2030 kan
oplopen tot €50,- per persoon of €100,- per huishouden.
Milieustraten in ontwikkeling
Er is door een extern bureau een start gemaakt om de functionaliteit en daarmee de toekomstbestendigheid
van de milieustraten te onderzoeken. Praktische verbeteringen met als doel enerzijds om het bezoek aan de
milieustraten voor de inwoners aangenamer te maken (onder andere: betere doorstroming, meer
duidelijkheid over prijzen, wat in welke bak moet etc) zijn uitgevoerd. Anderzijds om onze medewerkers beter
te faciliteren in het goed kunnen uitvoeren van hun werk.
Om de komende 30 jaar onze inwoners goed te faciliteren en onze doelstellingen te halen zullen
investeringen noodzakelijk zijn. Daarbij moeten we keuzes maken die invloed hebben op deze investeringen.
We hebben het dan over milieustraten toekomstbestendig maken of circulaire pleinen met kringloop en repair
realiseren. Hiervoor zal het algemeen bestuur in 2021 een besluit nemen wat de ambitie van de regio hierin
is.
Stortplaats Geldermalsen

De stortplaats in Geldermalsen is afgewerkt en daarmee gereed voor sluiting en overdracht aan de provincie
Gelderland. Bij overdracht dient een bedrag voor de provincie beschikbaar te zijn voor het eeuwigdurende

Pagina 8 van 23

onderhoud van de stortplaats (zgn. 'doelvermogen'). Het oorspronkelijke overdrachtsmoment was 1 januari
2024.
Provincie en Avri-gemeenten hebben afspraken gemaakt om de financiële gevolgen van de verlaging van de
rekenrente van 4,6 naar 3,1 procent voor het nazorgfonds stortplaatsen te verzachten. De stortplaats blijft
nog voor onbepaalde tijd in handen en beheer van Avri. Het tijdstip van de overdracht van de stortplaats
wordt over tien jaar bepaald. Hierdoor is het financiële plaatje positiever geworden. Het uitstellen van de
overdracht heeft geen consequenties voor het beheer van de stortplaats. Dit blijft Avri doen. Provincie
Gelderland blijft het toezicht houden. De stortplaats wordt op enig moment wel overgedragen. Zo lang de
stortplaats niet is overgedragen aan de provincie, zullen alle lopende kosten voor rekening van AVRI zijn.
Ditzelfde geldt ook voor eventuele calamiteiten. Daarnaast zullen komende nieuwe ALM studies zowel een
positief als een negatief effect kunnen hebben op het bedrag dat AVRI (en dus de gemeenten) uiteindelijk
moet betalen.
3.4

Integraal Beheer Openbare Ruimte

Robuust dienstenpakket
Om de dienstverlening aan de IBOR- en handhavingsgemeenten zo goed en efficiënt mogelijk uit te voeren is een
robuust dienstenpakket noodzakelijk. De inzet is dan ook het behouden en uitbreiden van diensten die bij Avri
passen en van voldoende omvang zijn. Ook kunnen, in overleg met de betrokken gemeenten, huidige diensten die
niet (meer) bij Avri passen worden afgestoten.
Kenniscentrum gemeenten
In de loop der jaren heeft Avri veel kennis van het beheer van de openbare ruimte opgedaan. De komende jaren
willen wij ons verder ontwikkelen tot het regionale kenniscentrum voor beheer en onderhoud van de openbare
ruimte waarmee we onze dienstverlening voor de gemeenten verder kunnen verbeteren. Hiervoor zullen
investeringen in denkkracht van de organisatie en in innovaties nodig zijn. In het data-gestuurd beheer (legen
afvalbakken, vegen verhardingen) zijn we koploper in de regio.
Marktwerking contracten
Naast de reguliere medewerkers en de medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt voert Avri het beheer
met behulp van (lokale) marktpartijen uit. De kosten van marktpartijen zijn mede afhankelijk van de economie. Dit
kan zorgen voor fluctuatie van de werkbegrotingen. Om deze fluctuatie zo veel mogelijk te beperken wordt, daar
waar mogelijk, gebruik gemaakt van meerjarige contracten.
Klimaatontwikkeling
In de nieuwe Omgevingswet krijgen biodiversiteit en klimaatadaptatiebeleid een belangrijke plek. Voor gemeenten
betekent dit dat zij hiervoor een vertaling moeten maken naar de openbare ruimte en het beheer en onderhoud
daarvan. Het anders beheren van hemelwatervoorzieningen, bermen en sloten, het anders beheren van
grasvelden, perken en plantsoenen en zelfs bomen zijn daarin actuele thema’s.

Dit gaat ook zijn weerslag krijgen op het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Naast de
veranderingen in het beheer is de inschatting van Avri dat de openbare ruimte ook zal veranderen. Een
aantal veranderingen die Avri op zich af ziet komen zijn het anders beheren van hemelwatervoorzieningen,
bermen en sloten. Maar ook bijvoorbeeld het anders beheren van grasvelden, perken en plantsoenen en
zelfs bomen. Voorspellingen geven namelijk aan dat diverse boomsoorten op termijn (+/- 20 jaar) gaan
verdwijnen uit het Nederlandse straatbeeld. Deze aanstaande verschuivingen gaan ook inwoners opmerken.
Avri kan gemeenten hierin ondersteunen door mee te denken en te helpen in de voorlichting op dit thema
met betrekking tot het dagelijks beheer van de openbare ruimte.
Duurzaamheid
Avri kijkt bij het vervangen van voertuigen en machines en bij het gebruik van materialen of er duurzamere
alternatieven zijn. Zoals bijvoorbeeld elektrisch gereedschap of voertuigen en bio-zout. Bij elk nieuw aan te kopen
voertuig of machine wordt de meest duurzame/economische oplossing beoordeeld. Op dit moment rijden er al 2
elektrische onkruidmachines en wordt er door de wijkploegen steeds vaker elektrisch handgereedschap gebruikt.
Daarnaast worden strooiers voor de gladheidsbestrijding refurbished. Dit wil zeggen dat de gebruikte materialen
worden hergebruikt. Ook wordt bij het bestrijden van de gladheid voor een deel bio-zout gebruikt. Door gebruik van
dit restproduct wordt het milieu minder belast.
Ontwikkelingen Handhaving

Avri kan voor iedere gemeente maatwerk leveren waarbij het handhavingsbeleid van de gemeente wordt
uitgevoerd. Landelijk wordt gekeken naar de uitrusting en optionele bewapening van boa’s. Avri volgt deze
ontwikkelingen op de voet en zal indien gewenst bij de landelijke richtlijnen aansluiten. Avri ziet er op toe dat
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haar medewerkers steeds in staat blijven om hun taken naar behoren uit te kunnen voeren middels de
voorgeschreven bevoegdheden, bescherming en scholing. Voor de uitvoering van het toezicht op het
gemeentelijk parkeerbeleid gaan we een onderzoeken om deze taak digitaal (door middel van een
scanvoertuig) uit te voeren.
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4
4.1

PRODUCTEN EN DIENSTEN AVRI
Algemeen

Vanuit onze visie en kernwaarden leveren we verschillende diensten aan de inwoners in de gemeenten
Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel.
De afgelopen jaren is de behoefte van gemeenten voor maatwerk dienstverlening toegenomen. We willen
inspelen op deze behoefte en beogen onze dienstverlening hierop verder te flexibiliseren, zodat Avri steeds
meer en integraler wordt gezien als maatschappelijke dienstverlener die met inwoners en gemeenten
samenwerkt in de openbare ruimte. We streven binnen de bedrijfsvoering maximale synergie na waardoor
werkzaamheden efficiënt worden uitgevoerd maar tevens flexibeler kan worden ingespeeld op de behoeften
van gemeenten en inwoners. Hierdoor vervagen de traditionele grenzen van het takenpakket en ontstaat een
producten en diensten pakket om bij te dragen aan het creëren van een leefbare woonomgeving.
4.2

Het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstromen en grondstoffen

In het programma Basispakket zijn de diensten opgenomen die Avri uitvoert voor de acht regiogemeenten in
Rivierenland. Avri geeft hiermee invulling aan de gemeentelijke taak van inzameling en verwerking van
huishoudelijke afvalstoffen en aan het Regionale Afvalbeheer Plan, waarin de ambities en speerpunten van
de acht regiogemeenten op het gebied van afval en grondstoffen zijn vastgelegd. Avri voert de inzameling en
scheiding van afval zo efficiënt en effectief mogelijk uit om de landelijke en regionale doelstellingen te
behalen. Bronscheiding is daarbij een belangrijke factor die bijdraagt aan het afvalbewustzijn van inwoners,
het zichtbaar maken van de noodzaak om beter herbruikbare producten op de markt te krijgen, de zuiverheid
van de materialen en meer kostenefficiënt inzamelen en verwerken. Om het afvalbewustzijn van de inwoners
te vergroten, slaan we een andere weg in. We hebben geleerd dat onze overwegend directieve en zakelijke
toon niet aansluit bij de meerderheid van de inwoners die goedwillend is en behoefte heeft aan hulp bij het
goed scheiden. Dat betekent we een omslag maken van actief zijn aan de achterkant van het proces met de
nadruk op repressie naar de voorkant van het proces waar we meer inzetten op preventie (informeren en
stimuleren). Samen’ en ‘Verbinden’ zijn de sleutelwoorden. Onze toonzetting verandert naar inspireren.
Daarnaast gaan we inzetten op grondstofstromen - ook bij bedrijven - die logisch aansluiten bij de wijze
waarop we er waarde aan kunnen toevoegen. In alle stappen van de keten van circulariteit (productie –
consumptie – verwerking) gebruiken we de kansen om onze invloed te vergroten of tot slimme, duurzame
oplossingen te komen. We werken daarvoor aan bewustwording bij inwoners, zoeken samenwerking met
producenten van verpakkingen en gaan we samenwerken met verwerkingscapaciteiten rondom afval- en
grondstofstromen.
4.3

Aanvullende dienstverlening voor gemeenten

Naast het basispakket kunnen gemeenten ervoor kiezen om ook taken op het gebied van Integraal beheer
openbare ruimte (IBOR) af te nemen van Avri. Deze dienstverlening richt zich op alle acht gemeenten waarbij
de inbreng modulair is. De komende jaren werkt Avri verder aan een robuust dienstenpakket waarbij we - in
overleg met onze opdrachtgevende gemeenten - continu streven naar duurzaam, efficiënt en
belevingsgericht beheer van de openbare ruimte.
Dit dienstenpakket bevat onderhoudstaken op het gebied van groen, reiniging, verhardingen, riolering,
verkeer, begraafplaatsen, speeltuinen, gladheidbestrijding, evenementen, afvaldumpingen, prullenbakken en
zwerfafval. Daarbij heeft Avri een vakinhoudelijk adviserende rol richting de gemeenten en verzorgt de intake
en afhandeling van meldingen over de openbare ruimte.
4.4

Handhaving openbare ruimte (APV+): onmisbare schakel bij ‘Schoon, Heel en Veilig’

Avri levert diensten op het gebied van toezicht en handhaving op de afvalstoffenverordening en onderdelen
van domein 1 Openbare ruimte. Daaronder vallen APV-gerelateerde zaken zoals toezicht op hondenoverlast,
jeugdoverlast, afvaldumpingen, prullenbakken, zwerfafval, vuurwerkoverlast, sluitingstijden, drank en horeca.
Buiten de APV kunnen we ook handhaven op lichte verkeersovertredingen zoals overtreding van
geslotenverklaring en fietsen in een voetgangersgebied. Fiscaal toezicht behoort ook tot de taken die we
kunnen uitvoeren.
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4.5

Bedrijfsafval: maatschappelijke betrokkenheid door verbinding met regionaal bedrijfsleven

Avri voert in beperkte mate commerciële activiteiten uit in de vorm van inzameling, inname en het laten
verwerken van afval dat vrijkomt bij bedrijven. Dankzij deze dienstverlening is het mogelijk om uiting te geven
aan de regionale maatschappelijke betrokkenheid van Avri. Door verbinding met het regionale bedrijfsleven
en sponsoring in natura tijdens regionale evenementen wordt de zichtbaarheid van Avri in de regio vergroot.
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5

FINANCIELE STABILITEIT EN CONTINUITEIT IN BEDRIJFSVOERING

De in deze kadernota beschreven ontwikkelingen zijn van grote invloed op de begroting van Avri en maken deze
minder beïnvloedbaar. In dit hoofdstuk gaan we in op de meest relevante thema’s; het weerstandsvermogen,
efficiënte bedrijfsvoering en de duurzame inzet van medewerkers. De overige financiële kaders en financieeltechnische uitgangspunten zijn verwerkt in bijlage 2.
5.1

Weerstandsvermogen

We willen als wendbare organisatie in kunnen spelen op de behoeftes van inwoners en gemeenten. Dit
vraagt om een robuuste en wendbare bedrijfsvoering om invulling te kunnen blijven geven aan de
veranderende maatschappelijke behoeftes. Tevens is voldoende financiële armslag nodig om hierop te
kunnen blijven anticiperen.
We constateren echter dat de risico’s voor Avri steeds toenemen doordat de begroting steeds meer
afhankelijk wordt van marktmechanismes. Prijsontwikkelingen op de grondstoffenmarkt en effecten van
scheidingsgedrag (o.a. vervuiling) zijn actuele risico’s die forse impact hebben op de afvalstoffenheffing en
financiële resultaten. Tegelijkertijd hebben de gemeenten de behoefte geuit om het tarief afvalstoffenheffing
zo stabiel mogelijk te laten zijn. Het beschikken over voldoende weerstandscapaciteit creëert een buffer voor
het opvangen van mee- en tegenvallers en vermindert hiermee de invloed van de financiële risico’s op het
tarief afvalstoffenheffing, doordat tegenvallers door de GR kunnen worden opgevangen.
Diverse gemeenten hebben hun zorgen geuit over het beperkte weerstandsvermogen van Avri. De
deelnemende gemeenten staan garant indien Avri niet aan haar financiële verplichtingen kan voldoen.
Weerstandscapaciteit binnen de GR voorkomt dat de weerstandscapaciteit van de gemeenten wordt
aangetast wanneer financiële risico’s bij Avri zich daadwerkelijk voordoen.
In de begroting bouwen we sinds 2021 de weerstandscapaciteit in meerjarig perspectief op naar ten minste
voldoende niveau (ratio tussen de 1,0 en 1,4) middels een opslag in het tarief afvalstoffenheffing. Uit
ontvangen reacties blijkt de betrokkenheid om Avri de komende jaren weer financieel gezond te maken. De
suggestie om de aanvulling van het weerstandsvermogen via de tarieven in meerjarig perspectief niet af te
bouwen, maar te handhaven zal in de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 worden
meegenomen. Incidentele baten, zoals een eventuele dividenduitkering, worden aan het
weerstandsvermogen toegevoegd.
Om weerstand te kunnen blijven bieden tegen de toenemende grilligheid en het tarief afvalstoffenheffing te
stabiliseren is financiële stabiliteit een vereiste. Hoewel de deelnemende gemeenten garant staan voor Avri
willen we de continuïteit van onze bedrijfsvoering zelf waarborgen en beschikken over voldoende financiële
middelen om deze robuuster en wendbaarder te maken.
5.2

Efficiënte bedrijfsvoering

Maatschappelijke behoeftes, maar ook wettelijke ontwikkelingen, zijn bepalend voor de wijze waarop we de
bedrijfsvoering bij Avri kunnen vormgeven en ambities kunnen realiseren. Het vraagt erom dat we flexibel
meebewegen om in de toekomst op efficiënte wijze te kunnen blijven werken aan circulariteit, duurzaamheid
en inclusiviteit, gebaseerd op een voldoende robuuste bedrijfsvoering.
Evenals voorgaande jaren richten we ons binnen de bedrijfsvoering op het verhogen van onze
bedrijfsefficiency en het verkleinen van onze bedrijfsvoeringsrisico's. Dat willen we bereiken door o.a. een
effectieve en flexibele organisatie-inrichting en informatiehuishouding te creëren (o.a. optimalisatie van
processen en systemen), waarbij de behoefte van de inwoner voorop staat. We gaan daarnaast op zoek naar
nieuwe product-marktcombinaties en kostendragers om – naast verbreding van het dienstenpakket – de
flexibiliteit van kostendekking te vergroten en zodoende risico’s te verkleinen. We willen naar de voorkant van
de cirkel van circulariteit omdat beïnvloeding daar het meeste resultaat verderop in de keten heeft.
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Daarnaast ervaren we steeds meer en steeds complexere wettelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op
onze bedrijfsvoering. Voorbeelden hiervan zijn veranderende of toegenomen wetgeving ten aanzien van
inkoop en aanbesteden (rechtmatigheid), arbeidsrecht (WNRA, WAB), informatiebeheer en -beveiliging en
vennootschapsbelasting. Om hieraan te kunnen blijven voldoen, risico’s te beheersen en continuïteit te
kunnen waarborgen moeten we investeren in onze bedrijfsvoering om deze robuuster in te richten. Dit doen
we door het harmoniseren, beschrijven, automatiseren en digitaliseren van onze bedrijfsprocessen en systemen. Dankzij mobiele apparatuur als boordcomputers, tablets en het gebruik van apps streven we
ernaar om tijd- en plaatsonafhankelijk te kunnen werken. Tegelijkertijd werken we aan de transparantie en
openheid van Avri en verbinding met onze inwoners.

5.3

Duurzaam inzetbare medewerkers

Het werken aan een duurzame regio willen wij doen met duurzaam inzetbare medewerkers; gezonde en
vitale medewerkers die veilig en met bezieling aan het werk zijn. We hebben immers elke collega nodig. We
zetten de komende jaren in op de volgende thema's:
- Vitaliteit; we gaan door met acties om de vitaliteit in de organisatie te vergroten. We proberen hierbij
vooral het eigenaarschap en initiatieven van medewerkers te stimuleren en te faciliteren.
- Strategische personeelsplanning; om daarmee de uitdagingen in de arbeidsmarkt aan te kunnen gaan en
medewerkers breder en duurzaam inzetbaar te maken.
- Leren; we vinden het belangrijk dat medewerkers zich kunnen blijven ontwikkelen. We willen meer leren in
en van de dagelijkse praktijk en zetten stevig in op scholing. En fouten maken mag: als we er maar wel
van leren.
- Veiligheid; als werkgever zorgen we voor goede fysieke arbeidsomstandigheden (veilig, gezond),
voldoende opleidings- en ontwikkelmogelijkheden en stimuleren we goede sociale
arbeidsomstandigheden, zoals een waarderende cultuur en een reële werkdruk.
5.4

Trendbreuk

De komende jaren staat Avri voor diverse uitdagingen in haar bijdrage aan een leefbare woonomgeving. De
ambities en ontwikkelingen op het gebied van circulariteit, duurzaamheid en inclusiviteit zijn veelomvattend.
Tegelijkertijd is een wendbare, robuuste en voorspelbare bedrijfsvoering nodig om te blijven voldoen aan de
behoeftes van gemeenten en inwoners. Doen wat we altijd deden is niet meer voldoende, er is behoefte aan
een trendbreuk met het verleden. We gaan met gemeenten in gesprek over de kansen die er liggen om
veranderingen te bewerkstelligen en over de innovatieruimte die Avri nodig heeft, bijvoorbeeld om de
doelstelling van 30 kg. restafval per inwoner in 2025 te bereiken.
We realiseren ons dat hoe we de dingen doen, uitermate belangrijk is in het verkrijgen van draagvlak bij
inwoners voor onze opgave en bij het succesvol realiseren van onze doelstellingen voor Rivierenland. We
maken daarom een omslag in ons denken en doen naar een manier waarin ‘Samen’ en ‘Verbinden’
belangrijke sleutelwoorden zijn.
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Bijlagen
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BIJLAGE 1: INHOUDELIJKE BELEIDSKADERS

Naast wet- en regelgeving (zoals de Gemeentewet, Wet Milieubeheer en de Wet Gemeenschappelijke
Regelingen) zijn de volgende beleidskaders op Avri van toepassing in 2022:
•
•
•
•
•

Landelijk Afvalbeheer Plan 2017 - 2023 (LAP);
Raamovereenkomst Verpakkingen 2013 – 2022;
Uitvoeringsprogramma VANG (Van Afval Naar Grondstof) 2013 - 2025;
Regionale Visie Afval en Grondstoffen 2017-2020;
Kwijtscheldingsregeling (2012)

Landelijk beleidskader: Afvalbeheer Plan (LAP3)
In het Landelijk Afvalbeheer Plan (hierna: LAP) zijn de landelijke uitgangspunten neergelegd op het gebied
van afvalpreventie, recycling en afvalverwerking in Nederland. Het nationale programma is in 2014 door het
kabinet ontwikkeld om de transitie naar een circulaire economie verder te stimuleren, en gemeenten aan te
zetten tot minder restafvalproductie door middel van betere afvalscheiding. Gemeenten mogen in 2025 nog
maar 30 kilo restafval per inwoner per jaar produceren.
Regionaal beleidskader: Regionale Visie Afval en Grondstoffen
In het kader van de landelijke doelstellingen om in 2025 30 kilo restafval per persoon per jaar te produceren,
is er een Regionale Visie Afval en Grondstoffen opgesteld. Deze visie is als leidend kader door het AB van
Avri op 13 oktober 2016 vastgesteld. In deze visie zijn de ambities en doelstellingen van de gemeenten van
regio Rivierenland op het gebied van afval- en grondstoffenbeheer voor 2017-2020 geformuleerd. Voor de
periode 2021-2025 wordt voorjaar 2021 een nieuwe visie opgesteld. Belangrijkste ambities die in deze visie
worden opgenomen zijn het inzetten op afvalpreventie, een stevige reductie van het restafval en een fors
meer gescheiden inzameling van grondstoffen bij huishoudens.
Uitvoeringsprogramma Van Afval Naar Grondstof (VANG)
In 2019 is het nieuwe beleid ingevoerd waarbij de doelstelling van de gemeenten is om per 2020 maximaal
75 kg restafval per inwoner te produceren. Om dit te bereiken is gedurende 2019 een comfortprikkel
ingevoerd, naast de bestaande prijsprikkel (betalen per aanbieding restafval). De inwoners van de acht
regiogemeenten brengen hun restafval zelf naar een ondergrondse container in de buurt. Inwoners in de
buitengebieden behouden hun minicontainer aan huis voor restafval maar die wordt minder vaak geleegd. De
uitvoering en effecten van het beleid worden continue gemonitord en waar mogelijk en in overleg met
inwoners en gemeenten bijgesteld. Hiervoor wordt zo nodig flankerend beleid opgesteld.
Raamovereenkomst verpakkingen
In de Raamovereenkomst verpakkingen zijn door de VNG, het verpakkende bedrijfsleven en het ministerie
van Infrastructuur en Milieu nieuwe afspraken gemaakt over de inzameling en recycling van verpakkingen.
Gemeenten ontvangen in het kader van de producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingen een
vergoeding voor het inzamelen. Het sorteren en vermarkten van kunststof verpakkingen en drankenkartons
wordt sinds 1 maart 2020 rechtstreeks vanuit het Afvalfonds vergoed aan de markt. Avri is nu alleen
verantwoordelijk voor de inzameling van PDB. Het risico van sorteren en vermarkten bestaat vanaf dat
moment niet meer en heeft dan ook een positief effect op het risicoprofiel van Avri.
Pluspakket
Avri heeft inmiddels meer taken ondergebracht in het pluspakket. Deze worden, wanneer het gaat over afval,
in het bestuur voor besluitvorming voorgelegd. Taken vanuit Handhaving en IBOR zijn voorbehouden aan de
opdrachtverstrekkende gemeenten en verwerkt in de dienstverleningsovereenkomst (DVO) tussen Avri en de
gemeenten. Voor de begroting hanteert Avri, naast de in deze kadernota genoemde kaders, de geldende
DVO’s als uitgangspunt.
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BIJLAGE 2: FINANCIELE KADERS EN UITGANGSPUNTEN

Bij de samenstelling van de begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 wordt binnen de bestaande weten regelgeving rekening gehouden met onderstaande eigen financiële beleidskaders van Avri:
• Financiële verordening Gemeenschappelijke Regeling Avri 2016;
• Bijdrageverordening Avri 2016;
• Verordening afvalstoffenheffing Avri;
• Nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen Avri 2017;
• Nota Reserves en Voorzieningen Avri 2017;
• Treasurystatuut Avri 2016;
• Nota activabeleid Avri 2018;
Naast de genoemde financiële kaders vormt de vastgestelde (gewijzigde) begroting 2021 van Avri de basis
voor de nog op te stellen begroting 2022, waar de ontwikkelingen uit de voorliggende kadernota 2022 in
worden verwerkt.
Afvalstoffenheffing
In de begroting van het basispakket worden de kosten gedekt door de afvalstoffenheffing. Deze bestaat uit
een basistarief en variabele tarieven (o.b.v. aanbiedvolume en aantal aanbiedingen restafval). De huidige
verhouding tussen het basisdeel en variabel deel is 91%-9%. Om vervuiling van grondstoffen, het
afvaltoerisme tegen te gaan en de financiële risico’s te verlagen zoeken we naar de juiste balans. Daarom zal
het variabele deel van de ASH naar beneden worden gebracht zodat meer mensen hun restafval wegbrengen en
dumpingen of afvaltoerisme zal afnemen. Dit past in het beeld om de focus meer te leggen op de kwaliteit van de
afvalstromen en de kosten en minder op het verminderen van de kwantiteit. In strategisch perspectief willen we
onderzoeken in hoeverre tariefstelling op andere fracties (bijv. bioafval en PDB) bijdraagt aan het behalen
van de doelstellingen.
Aantal aanbiedingen restafval
Aangezien we in juli 2019 zijn overgegaan naar nieuw beleid en in 2020 zijn opgeschrikt door corona krijgen
we een vertekend beeld van de daadwerkelijke effecten ten opzichte van wat we voorafgaand aan de
beleidswijziging hadden voorspeld. Dat maakt een verdere verlaging van het gemiddeld aanbod restafval in
2022 niet aannemelijk. Uitgangspunt voor het aantal aanbiedingen restafval is een gemiddeld aanbod van 60
kg. restafval per inwoner, conform begroting 2021.
BTW
Het BTW mengpercentage over de kosten van het basispakket is van invloed op het tarief afvalstoffenheffing
en bedraagt 13,5%. De BTW-opslag in de afvalstoffenheffing komt ten gunste van de gemeenten. Eventuele
wijziging van het opslagpercentage heeft directe consequenties voor de gemeentelijke begroting. Gezien de
ontwikkeling van de begroting van Avri is een onderzoek naar het mengpercentage gestart. Naar verwachting
zal de uitkomst van dit onderzoek begin 2021 bekend zijn en aan de gemeenten worden voorgelegd. De
uitkomst hiervan wordt in de begroting 2022 na goedkeuring door het Algemeen Bestuur verwerkt.
Indexering
De financiële controllers van de Rivierenlandse gemeenschappelijke regelingen (GR-en) hebben met elkaar
gesproken over de systematiek van het in de begroting verwerken van verwachte salariskostenstijgingen en
de hierbij gewenste onderlinge harmonisering. In de onderlinge afstemming hebben de controllers met elkaar
afgesproken dat aansluiting word gezocht bij de door het CPB 'berekende' stijging van de lonen (de
geraamde loonontwikkeling), die in de door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
uitgebrachte septembercirculaire is gepubliceerd. Aanvullend wordt voor de hoogte van de totale
salariskostenstijging in de begroting een schatting gemaakt van de verwachte stijging van de
pensioenpremies en overige sociale lasten (premies werknemersverzekeringen).
Cao-afspraken en raming salariskostenstijging
De huidige CAO loopt tot 1 januari 2021. Voor het begrotingsjaar 2021 moet nog een nieuwe CAO afgesloten
worden. De eerste gesprekken zijn inmiddels gestart. Op basis van de huidige inzichten en gepubliceerde
informatie van het CPB wordt in de begroting 2022 gerekend met een loonontwikkeling van 1,5% (loonvoet
sector overheid). Daarnaast houden we voor 2022 rekening met een geschatte stijging van de
pensioenpremies en de overige sociale lasten (premies werknemersverzekeringen) van indicatief 1,5%,
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waardoor de totale stijging van de salariskosten in de begroting 2022 geraamd wordt op 3,0%. In de
jaarrekening worden de werkelijke salariskosten verantwoord.
Prijsindexering kostenbudgetten
Overeenkomstig de door het CPB opgestelde cijfers die in de septembercirculaire zijn opgenomen, passen
we een algemene prijsindexering toe van 1,4% (prijsindex nationale bestedingen). Dit algemene
indexeringspercentage wordt ook door andere gemeenschappelijke regelingen (GR-en) toegepast in de
begroting 2022).
Marktwerking IBOR
Voor het uit te besteden werk voor de IBOR-taken is sprake van branche-specifieke marktwerking. De GWW
sector verwacht aankomende jaren bij de aanbestedingen een kostenstijging van ca. 3% per jaar.
Aantal inwoners
Op basis van de Bijdrageverordening Avri 2016 vindt de verrekening van de BTW component in de
afvalstoffenheffing plaats op basis van het aantal inwoners van de regiogemeenten (bron: Centraal Bureau
voor de Statistiek). De inwoneraantallen voor 2022 worden gebaseerd op de inwoneraantallen per 1 januari
2021.
Systematiek van toerekening van indirecte kosten
Het financiële model voor de toerekening van indirecte kosten is gebaseerd op de verhouding van de
verwachte productieve inzet (productie manuren). Dit betekent dat de hoogte van de indirecte kosten
samenhangt met de omvang van de activiteiten (basispakket, pluspakket, bedrijfsafval). Een dergelijk model
past bij een uitvoeringsorganisatie als Avri, doordat (financiële) sturing op productie en productiviteit is
gecreëerd. De indirecte kosten worden volgens deze verhouding ook op realisatiebasis naar de programma's
doorbelast.
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BIJLAGE 3: ONTWIKKELINGEN OP DE AFVAL- EN GRONDSTOFFENMARKT

In deze bijlage gaan we in op een aantal ontwikkelingen binnen de afval- en grondstoffenmarkt die direct
effect hebben op de waarde van afvalstromen en grondstoffen en daarmee de hoogte van de
afvalstoffenheffing. We zien dat de grondstoffenmarkt grillig is wat wordt veroorzaakt door te veel aanbod,
aanscherping van importbeleid in andere landen en mindere kwaliteit en vervuiling van de aangeboden
grondstoffen. Dit heeft direct effect op de vergoedingen waar we zien dat in deze markten geen meerjarige
contracten meer worden afgesloten. In Europa wordt geanticipeerd op deze trend door het creëren van extra
productiecapaciteit door verwerkers. Wij moeten ons blijven focussen op schone grondstofstromen om de
gevolgen van deze marktontwikkelingen zoveel mogelijk financieel te beperken.
Papier
De ontwikkelingen op de grondstoffenmarkt en de papiermarkt in het bijzonder hebben een direct effect op
het resultaat van Avri. De invloed op de papiervergoeding heeft mede te maken met het aangescherpte
importbeleid van China om de lokale inzameling van oud papier te stimuleren en vervuiling van geïmporteerd
papier terug te dringen. De tarieven op de Europese markt staan hierdoor onder zware druk.
De schommelingen in de papiervergoeding zijn daardoor voor Avri noodzakelijk om te volgen. Dit wordt
duidelijk in de volgende cijfers: in de zomer van 2017 bereikt de vergoeding een piek van €142 per ton, terwijl
de gemiddelde vergoeding in 2019 is gedaald naar €77,50 per ton naar €60 per ton in 2020.
De papiervergoeding blijft onzeker, waardoor dit risico beschreven is in het risicoprofiel van Avri. Per 2021
wordt er een nieuwe overeenkomst gesloten. De papiervergoeding is opgebouwd uit een maandelijks tarief
dat meebeweegt met de marktprijs. Daar bovenop ontvangen we een extra vergoeding. Naar verwachting
wordt die aanvullende vergoeding aanzienlijk lager. De papiervergoeding blijft ook in 2022 onzeker, waardoor
dit risico opgenomen blijft in ons risicoprofiel.
Daarnaast is door een landelijke toename van diftar de vervuiling in de papierstroom toegenomen en is de
afzetmogelijkheid vanwege het sluiten van de Chinese markt afgenomen. Dit maakt dat de acceptatie-eisen
sterk zijn aangescherpt. De vervuiling in papier mag maximaal 3 % zijn maar landelijk (en ook bij de Avri
gemeenten) ligt deze momenteel boven de 10%. Dit heeft ertoe geleid dat de papierverwerkers in Nederland
iedere vracht uitgebreid analyseren. De mate van vervuiling wordt in mindering gebracht op de opbrengsten
en de sorteer- en verbrandingskosten worden in rekening gebracht. De vervuiling van papier (met textiel,
pizza- en natte dozen en restafval) is sinds december 2019 toegenomen. Dit brengt extra sorteerkosten met
zich mee. In 2022 zetten we in op meer communicatie en begeleiding van onze inwoners om een juiste
samenstelling van papier te krijgen.
De digitalisering zorgt enerzijds voor een daling van folders en bladen. Een nieuwe trend is dat het tonnage
te verwerken karton toeneemt door een sterke groei van het thuisbezorgen / internetbestellingen. Vooral in
de coronatijd was dit goed zichtbaar. Omdat karton lichter en van mindere kwaliteit is heeft dit een nadelig
effect op de opbrengsten uit papier
PDB
Sinds 1 maart 2020 werken we met een ander vergoedingsmodel. De gemeenten krijgen alleen nog een
vergoeding voor de ingezamelde tonnages. De vergoeding voor sorteren en vermarkten wordt door het
Afvalfonds rechtstreeks met de verwerker afgerekend. Dit betekent dat we minder risico lopen. We gaan
ervan uit dat de afrekening 2017-2018-2019 en eerste 3 maanden 2020 vanuit het voormalig
vergoedingenstelsel in 2022 zijn afgewikkeld. In de regio wordt onderzoek gedaan naar circulaire
toepassingen van deze grondstoffen en proberen we met de keten te zoeken naar hergebruik voor nieuwe
producten.
De vervuiling in het PDB is toegenomen en we moeten naar meer zuiver plastic willen we deze grondstof
kunnen inzetten voor nieuwe producten. We zetten meer in op communicatie en door hergebruik van de
grondstof in de regio te realiseren willen we inwoners zich meer betrokken laten voelen en hen enthousiast
maken om het afval goed te scheiden.
Statiegeld op kunststof flesjes en blik
Met ingang van 1 juli 2021 wordt op kunststof flesjes statiegeld geheven. Voor flesjes tot 1 liter wordt het
€ 0,15. Voor flessen groter dan een liter verandert er niets en blijft het € 0,25. Met deze heffing op kleine
kunststof flesjes wordt beoogd de hoeveelheid zwerfafval terug te dringen. Het ministerie van Infrastructuur
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en Waterstaat heeft berekend dat 1 op de 9 verkochte plastic flesjes als zwerfafval eindigt. Naar verwachting
wordt bij de invoering van het statiegeld 90% van de kleine flesjes ingeleverd voor recycling.
Het wordt voor inwoners (financieel) interessant om deze flesjes in te leveren op diverse inzamelpunten zoals
supermarkten, treinstations, tankstations en cateraars. Naast vermindering van de hoeveelheid zwerfafval
kan deze heffing ook leiden tot een lager aanbod van kleine flesjes in het ingezamelde PDB. Dat kan van
invloed worden op de waarde van en daarmee de vergoeding voor de ingezamelde tonnen PDB.
Voor blik is een vergelijkbare heffing voor 2022 aan het verpakkend bedrijfsleven in het vooruitzicht gesteld
door de Minister, als het verpakkend bedrijfsleven er niet in slaagt om in het najaar van 2021 de hoeveelheid
blik in het zwerfafval met 70-90% te verminderen. De kans dat dit gaat lukken wordt niet groot geacht, gezien
de beperkte inspanningen die er zijn om dit te bewerkstelligen. Besluitvorming over statiegeld op blik wordt in
het najaar van 2021 verwacht. Het doel voor blik is ook 90% gescheiden inzameling.
Schroot
De vergoedingen van schroot zijn erg afhankelijk van de wereldmarkt; de tarieven zijn op dit moment stabiel.
Na het deels sluiten van de export naar China is Turkije op dit moment vanuit Europa de grootste afnemer.
We hebben een contract tot 2022 en naar verwachting zal de markt stabiel blijven.
Textiel
De vervuiling van textiel neemt op nationaal niveau enorm toe door de invoering van inzamelmethoden als
diftar. Ook neemt de hoeveelheid herdraagbaar textiel sterk af. Dit heeft te maken met de mindere en
goedkopere kwaliteit die op de markt wordt gezet en betere afvalscheiding door onze inwoners. Deze
mindere kwaliteit kan worden omgezet in vezels maar deze techniek is nog onvoldoende doorontwikkeld. Dit
heeft tot gevolg dat er door de verwerkers geen vergoeding meer wordt gegeven voor textiel en in sommige
gevallen, met name in stedelijk gebied, er zelfs moet worden betaald voor textiel. Avri heeft in november
2019 het contract verlengd voor de afzet van het ingezamelde textiel voor 1 jaar en we zijn aan het
verkennen hoe we de kwaliteit kunnen borgen en meer prijsstabiliteit kunnen creëren. Bij deze verkenning
kijken we samen met Werkzaak ook naar mogelijkheden om zelf te gaan sorteren en af te zetten in de regio.
Door de toename van de vervuiling van het textiel en de daarmee gemoeide extra sorteerkosten stond de
vergoeding al onder druk. Vanwege de coronapandemie is er in 2020 tijdelijk geen afzet naar het buitenland
mogelijk geweest. Dit heeft er toe geleid dat in plaats van een vergoeding, voor al het textiel kosten in
rekening zijn gebracht door de verwerker.
Bioafval (gft)
Dit is de enige fractie waarbij de vervuiling nog binnen de normering van 5% valt. Het gft wordt momenteel
deels vergist en deels laagwaardig gecomposteerd. We gaan een haalbaarheidsonderzoek doen om de
tuinfractie uit het bioafval te scheiden. Deze compost kan dan regionaal worden afgezet als
bodemverbeteraar in de fruitsector. Het huidige contract met onze verwerker loopt tot 1 april 2023 en het
onderzoek kan er toe leiden dat we in 2023 een ander soort bestek op de markt zetten.
Restafval
Als gevolg van het regeerakkoord is de afvalstoffenbelasting per 1 januari 2019 verhoogd naar € 32,12 per
ton. Deze verhoging was meer dan de verdubbeling die in de begroting was voorzien. Met de verhoging van
de belasting hoopt de regering de hoeveelheid restafval te beïnvloeden. Dergelijke, niet beïnvloedbare,
belastingmaatregelen werken verhogend door in het tarief afvalstoffenheffing. De verhoging voor 2021 is nog
niet bekend. Dit is een extra onzekerheid en een factor in de toename van de afvalstoffenheffing voor 2022.
De tarieven op de markt voor verbranding stijgen als gevolg van groeiende hoeveelheid brandbaar restafval.
Groot-Brittannië biedt moment veel restafval aan op de Nederlandse markt. Vanwege langlopende contracten
en daarmee langdurige afspraken over verbrandingstarieven heeft voorgaande ontwikkeling geen direct
financieel gevolg voor Avri. Het huidige contract loopt tot 31 maart 2022 met een eenzijdige optie (voor Avri)
tot verlenging van een keer voor de duur van twee jaar. Van deze verlenging wordt in de begroting 2022
uitgegaan en daarmee hanteren we hetzelfde tarief (plus jaarlijks indexering). Het huidige
verwerkingscontract is gunstig voor Avri. We zien dat de prijzen voor verbranden van afval naast de
belastingmaatregelen sterk zijn gestegen. In 2024 zal de aanbesteding tot een aanzienlijke prijsstijging leiden
en dit maakt het terugdringen van de kilo’s restafval alleen maar urgenter.
Luiers en incontinentiemateriaal
De luier- en incontinentie-inzameling is opgenomen in het pluspakket. Gemeenten hebben de keuze om aan
te geven of ze gaan voor een gescheiden inzameling in de loop van 2021 (naar verwachting 2e helft 2021) of
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te starten per 2022. Daarnaast zijn er op dit moment ook gemeenten die een financiële compensatie
aanbieden aan inwoners die meer restafval hebben door incontinentie-afval. De kosten voor de eventuele
incontinentie-inzameling worden vermeld in de tarieventabel 2022 behorende bij de Verordening
Afvalstoffenheffing 2022.
Overige afvalstromen
De verhoging van de afvalstoffenbelasting had gevolgen voor alle stromen waar een residu na sortering bij
vrijkomt. Onder residu wordt verstaan de te verbranden of te storten hoeveelheid restafval. Voorbeelden
hiervan zijn huishoudelijk afval, A-B hout, bouw en sloopafval, rioolkolken, gemaalslib en veegvuil. De
verwachting is dat de afvalstoffenbelasting verder verhoogd gaat worden, waardoor de tarieven voor deze
fracties waarschijnlijk ook zullen gaan stijgen.
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BIJLAGE 4: PLANNING BEGROTING 2022

Op basis van Vergaderschema GR Avri 2021 (concept)
Vaststellen ontwerp begroting door Dagelijks Bestuur Avri
Raadsinformatiebijeenkomst: toelichting op de ontwerp begroting
Toezending ontwerp begroting aan gemeenteraden
Zienswijzen retour gemeenten
Behandeling zienswijzen in Dagelijks Bestuur Avri
Aanbieden begroting incl. zienswijzen aan Algemeen Bestuur Avri
Vaststelling begroting door Algemeen Bestuur Avri
Aanbieden begroting aan de provincie

Pagina 22 van 23

7 april 2021
13 april 2021
14 april 2021
9 juni 2021
23 juni 2021
28 juni 2021
7 juli 2021
30 juli 2021
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Aan
Vergadering
Agendapunt
Van

:
:
:
:

Onderwerp

:

Algemeen Bestuur
11 februari 2021
7.2, ter besluitvorming
Dagelijks Bestuur
Gescheiden inzameling
incontinentiemateriaal en
babyluiers

Voorstel
1. Per gemeente uiterlijk 31 maart 2021 een besluit te nemen om vanaf 1 januari 2022 te starten
met de gescheiden inzameling van incontinentiemateriaal (en babyluiers), het materiaal
duurzaam te laten verwerken door ARN en Avri een contract aan te gaan met ARN voor 5
jaar.
2. Per gemeente een keus te maken uit twee verschillende inzamelsystemen of een combinatie
hiervan:
a. Brengvoorzieningen in de openbare ruimte: semi-ondergrondse containers met
toegangscontrole voor zowel incontinentiemateriaal als babyluiers, waarbij speciale
zakken worden verstrekt waarin inwoners het materiaal moeten aanleveren.
b. Huis-aan-huisinzameling: 2-wekelijkse inzameling met een minicontainer van 240 liter
voor inwoners met incontinentiemateriaal die zich hiervoor aanmelden, waarbij speciale
zakken worden verstrekt waarin inwoners het materiaal moeten aanbieden in hun
container.
c. Combinatie tussen brengvoorzieningen in de openbare ruimte en huis-aan-huis
inzameling.
3. De kosten voor deze gescheiden inzameling op te nemen in een pluspakket.
4. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een investeringskrediet van maximaal
€850.000 voor de benodigde inzamelmiddelen, onder voorbehoud van goedkeuring door de
gemeenteraad van de individuele gemeenten.

Inleiding
Tijdens het AB van 4 juli 2019 is de businesscase voor de gescheiden inzameling van
incontinentiemateriaal besproken. Het AB heeft besloten dat de inzameling van incontinentiemateriaal (en
babyluiers) een taak is voor in het pluspakket. Elke individuele gemeenteraad kan zelf een besluit nemen of
ze hier gebruik van willen maken of niet. Zij kunnen ervoor kiezen om deze kosten met hun inwoners te
verrekenen als opslag van de afvalstoffenheffing.
Op 4 juli 2019 had de ARN nog geen besluit genomen om hun verwerkingscapaciteit van
incontinentiemateriaal en babyluiers uit te breiden. Een aantal gemeenten hebben daarom tijdelijk gekozen
voor andere regelingen of inzamelmethodieken. Zo hebben Maasdriel, Tiel, West-Betuwe en Zaltbommel
een financiële regeling in het leven geroepen. Gemeente Neder-Betuwe is per 1 maart 2020 gestart met
een pilot waarbij incontinentiemateriaal aan huis wordt ingezameld. Gemeente West Maas en Waal is op 1
juli 2019 begonnen met de gescheiden inzameling van incontinentiemateriaal en babyluiers via
verzamelcontainers in de openbare ruimte. Dit materiaal wordt daar afgevoerd als restafval.
In bijlage 1 vindt u de evaluatie van de verschillende pilots. Hierbij kijken we naar de invulling van de
regeling/de inzamelmethodiek, het aantal aanmeldingen (bereik) en/of de ingezamelde hoeveelheid, de
kosten, de mogelijke milieuwinst en het maatschappelijke effect van de verschillende regelingen/systemen.
Sinds het besluit van 4 juli 2019 hebben we door middel van deze pilots nieuwe inzichten verworven,
waardoor we de businesscase opnieuw tegen het licht moesten houden. De lessen die we hebben geleerd
uit deze pilots nemen we dan ook mee, om bij deze opnieuw een voorstel te doen voor de gescheiden
inzameling van incontinentiemateriaal (en babyluiers).
Beoogd effect
1) Het verminderen van de hoeveelheid restafval door incontinentiemateriaal (en babyluiers) apart te
gaan inzamelen en circulaire te verwerken bij ARN.
2) Het bieden van een praktisch en financieel aanvaardbare oplossing voor inwoners met
incontinentiemateriaal (en babyluiers).
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Argumenten
1.1. Circulair verwerken van incontinentiemateriaal en babyluiers bij ARN vanaf derde kwartaal 2021
mogelijk
In het AB van 4 juli 2019 is vastgesteld dat een duurzame verwerking van incontinentiemateriaal en
babyluiers een vereiste is voor de gescheiden inzameling. De ARN heeft eind juli 2020 besloten om hun
verwerkingscapaciteit te gaan uitbreiden. Naar verwachting hebben ze vanaf het derde kwartaal 2021
capaciteit beschikbaar om het incontinentiemateriaal en de babyluiers van de Avri-gemeenten te verwerken.
Ze kunnen echter geen garantie geven dat ze al vanaf begin derde kwartaal 2021 (1 juli 2021) operationeel
zijn. De ARN vraagt Avri om een contract aan te gaan voor een periode van (tenminste) 5 jaar voor de
verwerking van het incontinentiemateriaal en de babyluiers.
1.2. Voor de aanschaf van inzamelmiddelen en het aanwijzen van locaties is tijd nodig
Bij de gescheiden inzameling van incontinentiemateriaal en babyluiers doormiddel van semi-ondergrondse
containers is tijd nodig om de locaties aan te wijzen door de gemeente en de inzamelmiddelen in te kopen
(door Avri) en te plaatsen. De verwachting is dat het haalbaar is om dit voor 1 januari 2022 gereed te
hebben, mits de gemeenteraden voor 31 maart 2021 een besluit nemen. Op een eerder moment starten zal
lastig zijn, gezien de doorlooptijd van de benodigde inkoopprocedure (Europese aanbesteding) en de
zienswijze procedure voor het aanwijzen van de locaties.
1.3. Door duurzame verwerking verhogen we het percentage hergebruik
Bij de duurzame verwerking haalt ARN het plastic uit het luierafval, zodat dit kan worden hergebruikt. Van
een deel van het organische materiaal wordt compost en kunstmest gemaakt. De rest van het materiaal
wordt vergist, waarbij biogas vrijkomt. Hier kunnen bussen bijvoorbeeld duurzaam op rijden. De totale CO2emissiereductie is 964 kg CO2 /ton luierafval ten opzichte van verbranding als restafval. Meer informatie
over de milieuwinst leest u in bijlage 2.
1.4. De verwachting is dat duurzame verwerking van incontinentiemateriaal en babyluiers op termijn
verplicht wordt
In het derde Landelijk Afvalbeheerplan (LAP3) wordt opgenomen dat de minimumstandaard voor luiers en
incontinentiemateriaal wordt gewijzigd in recycling, zodra voldoende recyclingcapaciteit beschikbaar is.
1.5. Het verminderen van de hoeveelheid restafval om zo de doelstellingen te kunnen behalen
Het restafval bestaat nog voor 19,9% uit luiermateriaal (cijfers 2019). In 2019 kwam er gemiddeld 90 kg
restafval vrij per inwoner per jaar. Hiervan is dus ca. 18 kg luiermateriaal. De verwachting is dat niet al het
incontinentiemateriaal en babyluiers (alle 18 kg) direct uit het restafval verdwijnt. Dat is bij de andere
afvalstromen ook niet het geval. Op basis van de verwachtte tonnages incontinentiemateriaal en babyluiers,
zorgt de gescheiden inzameling van dit materiaal voor een daling van deze hoeveelheid met bijna 6 kg per
inwoner per jaar (7% van het restafval). Door dit materiaal gescheiden in te zamelen en circulair te
verwerken, dragen we bij aan een vermindering van het restafval en meer recycling.
2a.1 Inzameling door middel van semi-ondergrondse containers is efficiënter dan minicontainers
Op basis van het aantal semi-ondergrondse containers per gemeente en de locaties hiervan kan een
efficiënte route worden gemaakt met een vaste inzamelfrequentie. De inzameling van minicontainers die
verspreid door de hele gemeente staan is een stuk minder efficiënt (zie ook kanttekening 2b.1).
2a.2 Semi-ondergrondse containers zijn makkelijker te hanteren dan bovengrondse containers en zorgen
voor een netter straatbeeld
Bij het gebruik van semi-ondergrondse containers is de inwerpopening lager en makkelijker te hanteren dan
bij een bovengrondse container. Bovendien ogen semi-ondergrondse containers netter in het straatbeeld
dan bovengrondse containers. De container kan boven kabels en leidingen worden geplaatst, wat de
plaatsing vergemakkelijkt. Ondergrondse containers worden snel te zwaar om te legen, gezien het gewicht
van het luiermateriaal.
2a.3 De containers voorzien van toegangscontrole om vervulling en afvaltoerisme tegen te gaan
Wanneer de containers openlijk toegankelijk zijn kan vervuiling optreden, doordat inwoners restafval
dumpen in de luiercontainers. Ook kan het zijn dat inwoners uit andere (aangrenzende) gemeenten tevens
gebruik maken van de luiercontainers in de betreffende gemeente (afvaltoerisme). Dit is in sterkere mate
aan de orde wanneer niet elke gemeente besluit om mee te doen aan de gescheiden inzameling. Door te
kiezen voor toegangscontrole zorgen we ervoor dat alleen inwoners van de betreffende gemeente de
containers voor incontinentiemateriaal en babyluiers kunnen openen. Hiervoor kunnen we de huidige
afvalpassen gebruiken. Inwoners hoeven zich hiervoor niet aan te melden, alle inwoners krijgen dan
toegang. De gemeente kan er ook voor kiezen om slechts een bepaalde doelgroep toegang te geven tot de
containers voor incontinentiemateriaal en babyluiers. Bijvoorbeeld alleen inwoners met
incontinentiemateriaal. Zij moeten zich hiervoor wel aanmelden bij de gemeente.
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2b.1 Een minicontainer aan huis is hoge service voor inwoners met incontinentiemateriaal
De inwoners die te maken hebben met incontinentiemateriaal zijn mogelijk ouder en slecht ter been. Het
wegbrengen van het afval kan voor hen voor problemen zorgen. Een minicontainer aan huis biedt voor
deze doelgroep een hoge mate van service en gemak.
2.1 Het gebruik van speciale zakken is een vereiste van ARN
De ARN stelt eisen aan de zakken die inwoners moeten gebruiken om hun incontinentiemateriaal (en
babyluiers) aan te beiden. Zo moeten de zakken doorzichtig zijn en gemaakt van PE of PP. Ook hebben ze
een speciale opdruk ontwikkeld voorop de zak waarop staat wat er wel en niet in de containers mag.
Wanneer inwoners zelf zakken moeten kopen, gebruiken ze vaak de verkeerde zakken. Indien er
ondoorzichtige of zwarte zakken tussen het materiaal belanden, weet ARN niet wat hier in zit en kan dit
afval (onterecht) als restafval worden aangezien. Avri loopt dan tegen de kans dat een vracht wordt
afgekeurd. Daarom stellen we voor om speciale zakken in te kopen en deze te verstrekken aan inwoners
via diverse distributiepunten (vergelijkbaar aan het systeem met de PMD-zakken voorheen). Deze
distributiepunten moet de gemeente zoeken. Gezien de doelgroep is het aan te raden om hiervoor met
name drogisterijen, apotheken en huisartsenpraktijken te benaderen.
3.1 Door de kosten in het pluspakket op te nemen betaalt (elk huishouden van) iedere gemeente haar
eigen bedrag
De kosten worden per gemeente toegerekend en zijn afhankelijk van de keuzes die iedere gemeente
afzonderlijk maakt. Hierdoor ontstaat geen financiële vermenging. Door de kosten voor de inzameling van
incontinentiemateriaal en babyluiers op te nemen in het pluspakket, bieden we veel flexibiliteit aan de
individuele gemeenten. Zo kunnen ze zelf kiezen welk systeem ze hanteren voor de gescheiden
inzameling. Een beschrijving en vergelijking van de drie scenario’s, leest u in bijlage 3.
4.1 De investeringen zijn nodig om aanschaf en plaatsing van de benodigde containers te realiseren.
De hieruit volgende kapitaallasten worden gedekt door de inwoner of gemeente. Het krediet betreft een
totaalbedrag voor alle gemeenten. Indien er voor een gemeente geen investeringen nodig zijn wordt het
(deel)krediet niet gebruikt.
Kanttekeningen
1.1 De hoeveelheid incontinentiemateriaal en babyluiers kan hoger liggen dan geschat
In deze businesscase gaan we uit van geschatte hoeveelheden incontinentiemateriaal en babyluiers die we
denken in te gaan zamelen. Hierbij hebben we diverse aannames gedaan op basis van ervaringen in
andere gemeenten. Het percentage het incontinentiemateriaal en de babyluiers dat in de Avri-gemeenten
nog in het restafval zit (19,9%), ligt echter hoger dan de het landelijk gemiddelde (7,5%). Hierdoor is er een
kans dat de daadwerkelijke hoeveelheid die we gaan inzamelen hoger ligt. Indien de Avri-gemeenten meer
incontinentiemateriaal en babyluiers aanleveren dan Avri met ARN overeenkomt, kan het zijn dat ARN het
materiaal als restafval moet verwerken. Dit zal altijd in overleg met ARN gebeuren, maar kan wel invloed
hebben op de verwerkingstarieven.
2a.1 Het wegbrengen van incontinentiemateriaal en babyluiers naar een verzamelcontainer biedt een lage
service naar onze inwoners
De verzamelcontainers staan op centrale locaties in een dorp of wijk. Hierbij wordt geen maximale
loopafstand gehanteerd. Het kan dus zijn dat inwoners verder moeten lopen met hun incontinentiemateriaal
en/of babyluiers dan ze nu doen wanneer ze dit materiaal als restafval afvoeren. Door de containers voor
incontinentiemateriaal en babyluiers nabij andere brengvoorzieningen (bijvoorbeeld voor glas, textiel, papier
of PMD) te plaatsen, kunnen inwoners gemakkelijk in één keer van hun afval kwijt. Inwoners die slecht ter
been zijn, moeten, zoals nu ook voor restafval het geval is, terugvallen op hun sociale netwerk voor het
wegbrengen van het afval of kunnen gebruiken maken van een zorgcontainer voor hun afval.
2b.1 Het inzamelen van minicontainers aan huis gebeurt niet efficiënt
De minicontainers staan verspreid door de hele gemeente. Soms zal Avri voor één container naar een dorp
of wijk moeten rijden. Het aantal containers dat op één inzameldag kan worden geleegd, ligt dan ook
beduidend lager dan bij andere afvalstromen. Uit de ervaringen in Neder-Betuwe blijkt dat vrijwel alle
containers iedere twee weken worden aangeboden. De meeste containers zijn echter nog niet eens voor de
helft gevuld. Hiermee heeft Avri geen efficiënte inzameling. Vermoedelijk is de reden hiervoor dat inwoners
de container toch aan weg zetten i.v.m. stankoverlast en dat er niet voor betaald hoeft te worden bij iedere
aanbieding.
2b.2 Met huis-aan-huis inzameling bereikt Avri maar een hele kleine doelgroep
Het aantal inwoners met incontinentiemateriaal dat zich aanmeldt voor een container aan huis is zeer
gering. De inzameling biedt dan ook maar voor een hele kleine groep een oplossing. Inwoners met
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babyluiers hebben nog steeds extra kosten door hun luierafval. De kosten die de gemeente maakt voor de
gescheiden inzameling zijn relatief erg hoog, terwijl alle inwoners hieraan meebetalen. Gemeenten zouden
er daarom voor kunnen kiezen dat inwoners met babyluiers ook gebruik kunnen maken van de huis-aanhuis inzameling. Dit neemt wel meer administratie met zich mee.
2b.3 Met huis-aan-huis inzameling bereikt Avri maar een kleine daling in de hoeveelheid restafval
De huis-aan-huisinzameling is met name geschikt voor inwoners met incontinentiemateriaal. De babyluiers
belanden dan alsnog in het restafval. Er wordt dus maar een beperkte milieuwinst geboekt en de daling in
het restafval die kan worden bereikt is erg klein. Indien gemeenten ook inwoners met babyluiers meenemen
in de huis-aan-huis inzameling kunnen ze meer luiermateriaal inzamelen en is de milieuwinst ook groter.
Communicatie
Na het besluit van de gemeenten om wel of niet te kiezen voor de inzameling van incontinentiemateriaal en
babyluiers gaan we communiceren naar de inwoners. Hiervoor wordt een communicatieplan opgesteld door
Avri in samenwerking met gemeenten. We proberen de communicatie hierbij zoveel mogelijk te richten op
de specifieke doelgroepen. Het communicatietraject zal door de desbetreffende gemeenten worden
uitgevoerd met ondersteuning door Avri.
Buiten de algemene communicatie over de inzameling van incontinentiemateriaal en babyluiers, moeten
gemeenten ook belanghebbenden informeren over het plaatsen van de luiercontainers. Dit brengt een extra
kostenpost met zich mee voor de gemeente. Hier is in de berekeningen geen rekening mee gehouden.
Financiën
De baten en lasten worden per gemeente verwerkt in het programma Pluspakket.
Brengvoorzieningen
De kosten bestaan uit investeringen en structurele kosten (inzameling, transport, overslag en verwerking
luiermateriaal, beheer en onderhoud luiercontainer en aanschaf en distributie van luierzakken). Deze kosten
zijn omgerekend naar jaarlijkse kosten, in totaal en per huishouden. We gaan hierbij uit van semiondergrondse containers met toegangscontrole, een wekelijkse lediging en het inzamelen van zowel
incontinentiemateriaal als babyluiers.
Tabel 1: Jaarlijkse kosten brengvoorzieningen in totaal en per huishouden

Buren
Kapitaallasten
Structurele kosten
Totaal
Per huishouden

€ 9.567
€ 61.128
€ 70.695
€ 6,48

Culemborg Maasdriel
€ 6.958
€ 44.532
€ 51.490
€ 4,18

€ 10.437
€ 59.172
€ 69.609
€ 6,78

NederBetuwe

Tiel

€ 8.697
€ 57.353
€ 66.050
€ 7,39

€ 7.827
€ 57.406
€ 65.234
€ 3,52

West
Maas en
Waal
€ 24.352
€ 9.567
€ 110.265 € 51.092
€ 134.617 € 60.659
€ 6,63
€ 7,40
West
Betuwe

Zaltbom
mel

Totaal

€ 10.437
€ 63.105
€ 73.541
€ 6,33

€ 87.841
€ 504.054
€ 591.896
€ 5,85

De tarieven zijn gebaseerd op prijspeil 2021 en gelden voor een heel jaar. Deze kosten zijn exclusief de
procedurele kosten die gemaakt moeten worden om tot toewijzing van locaties te komen. Hiervoor moet
een PM post worden opgenomen.
De verschillen in kosten tussen de gemeenten zit hem met name in het aantal containers en de
inzamelkosten. De gemeenten met relatief veel dorpskernen in een uitgestrekt gebied, moeten meer
containers plaatsen. Bovendien heeft Avri meer tijd nodig om deze containers te legen. De kosten zijn
daarom relatief lager in de meer stedelijke gemeenten.
Een specificatie van de kosten is te vinden in bijlage 4. In dit Excel bestand is tevens te zien wat de kosten
consequenties zijn wanneer een gemeente besluit om meer containers te plaatsen, door in het tabblad
‘Containers’ het aantal aan te passen.
Huis-aan-huis inzameling
De kosten bestaan uit investeringen en structurele kosten (inzameling, transport, overslag en verwerking
luiermateriaal en aanschaf en distributie van luierzakken). Deze kosten zijn omgerekend naar jaarlijkse
kosten, in totaal en per huishouden. We gaan hierbij uit van een 2-wekelijkse inzameling van uitsluitend
incontinentiemateriaal door middel van minicontainers.
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Tabel 2: Jaarlijkse kosten huis-aan-huisinzameling in totaal en per huishouden

Kapitaallasten
Structurele
kosten
Totaal
Per huishouden

Buren

Culemborg

Maasdriel

NederBetuwe

Tiel

West
Betuwe

€ 236

€ 255

€ 221

€ 214

€ 375

€ 451

West
Maas en
Waal
€ 170

€ 40.514

€ 21.499

€ 40.315

€ 40.248

€ 41.762

€ 61.596

€ 40.751
€ 3,74

€ 21.754
€ 1,77

€ 40.536
€ 3,95

€ 40.462
€ 4,53

€ 42.137
€ 2,27

€ 62.047
€ 3,06

Zaltbomm
el

Totaal

€ 255

€ 2.177

€ 39.900

€ 40.671

€ 326.507

€ 40.071
€ 4,89

€ 40.927
€ 3,52

€ 328.685
€ 3,25

Het eerste jaar zijn er ook nog eenmalige kosten voor het uitzetten van de minicontainers. Deze bedragen
ca. €0,24 per huishouden.
De verschillen tussen de gemeenten zitten met name in de inzamelkosten. In de gemeenten met relatief
veel dorpskernen in een uitgestrekt gebied, heeft Avri relatief meer tijd nodig om de minicontainers te legen.
Een specificatie van de kosten is te vinden in bijlage 4.
Combinatie brengvoorziening en huis-aan-huis inzameling
Indien een gemeente kiest voor een combinatie van beide systemen, bestaan de twee inzamelsystemen
naast elkaar. Dit betekent dat voor beide systemen inzamelmiddelen moeten worden aangeschaft en
inzamelroutes moeten worden opgezet. De kosten dienen dan ook bij elkaar te worden opgeteld. De
jaarlijkse kosten komen dan uit op:
Tabel 3: Jaarlijkse kosten bij een combinatie van brengvoorzieningen en huis-aan-huis inzameling in totaal
en per huishouden

€ 9.803

€ 7.213

€ 10.657

NederBetuwe
€ 8.911

€ 101.643

€ 66.031

€ 99.488

€ 97.601

€ 171.861

€ 111.446
€ 10,22

€ 73.244
€ 5,94

€ 110.145 € 106.513 € 107.371 € 196.664
€ 10,72
€ 11,92
€ 5,79
€ 9,69

Buren
Kapitaallasten
Structurele
kosten
Totaal
Per huishouden

Culemborg Maasdriel

€ 8.202

West
Betuwe
€ 24.803

West Maas
en Waal
€ 9.737

€ 99.168

Tiel

Zaltbommel

Totaal

€ 10.692

€ 90.019

€ 90.993

€ 103.776

€ 830.561

€ 100.730
€ 12,29

€ 114.468
€ 9,86

€ 920.580
€ 9,10

Investeringen
In 2021 moeten er investeringen worden gedaan die nodig zijn voor de invoering van het nieuwe
inzamelsysteem. Het totaal aan investeringen bedraagt maximaal € 850.000, gebaseerd op het aantal
benodigde semi-ondergrondse containers. Bij de huis-aan-huis inzameling liggen de totale
investeringskosten lager, namelijk op € 18.000. Deze investering is niet in de begroting 2021 voorzien. De
kosten hiervan zijn als kapitaalslasten gedekt via het tarief voor incontinentie inzameling in het pluspakket.
De kredietaanvraag is onder voorbehoud van instemming door de raden.
Inkomstenderving
Het incontinentiemateriaal en de babyluiers worden gedurende de pilots in Neder-Betuwe en West Maas en
Waal als restafval verwerkt. Deze kosten vallen onder het basispakket. Dit betekent dat Avri wel de kosten
heeft voor de verwerking van het afval, maar niet de inkomsten die het anders had gehad vanuit de
inworpen in de ondergrondse containers voor restafval. In het AB van 10 september 2020 is daarom
afgesproken dat de gemeenten die incontinentiemateriaal (en babyluiers) gescheiden inzamelen de
inkomstenderving opnemen in hun begroting. In ieder geval zolang het materiaal niet duurzaam verwerkt
kan worden.
Vanaf het moment dat het materiaal wel duurzaam verwerkt kan worden door de ARN, brengen we de
inkomstenderving niet meer afzonderlijk in rekening. Alleen de daadwerkelijke kosten die worden gemaakt
om deze afvalstroom gescheiden in te zamelen en duurzaam te verwerken door ARN worden meegenomen
in het pluspakket.
Afvalstoffenheffing
De inkomsten via het variabele tarief worden lager. Daar tegenover staan besparingen op de inzameling en
besparing van het restafval. In de primaire begroting 2022 (opgesteld in februari/maart 2021) kunnen de
effecten van de invoering van de gescheiden inzameling van incontinentiemateriaal en babyluiers op de
begroting (en het basispakket) nog niet worden meegenomen. Ook is het dan nog niet mogelijk om
rekening te houden met gemeenten die besluiten om mee te doen met de gescheiden inzameling. In de
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begrotingswijziging van 2022 nemen we deze effecten mee. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat gemeenten
voor 31 maart 2021 een besluit nemen.
De inwoners zonder incontinentiemateriaal en/of babyluiers zijn duurder uit met een systeem voor de
gescheiden inzameling van dit materiaal. Zij betalen uit solidariteit hieraan mee. De inwoners die dit
materiaal wel hebben, houden minder restafval over en zullen dus minder betalen via de variabele heffing.
Zij gaan er op vooruit. Over alle inwoners heen, gaan inwoners gemiddeld 1,5 inworpen per jaar besparen.
Uitvoering
Bij besluitvorming door de gemeenten, starten we met de voorbereidingsfase. Avri start een
inkoopprocedure voor de aanschaf van de benodigde inzamelmiddelen. De gemeenten gaan (in overleg
met Avri) de locaties van de containers vaststellen, waarbij de gemeenten een zienswijze procedure
hanteren. Ook gaan de gemeenten op zoek naar distributiepunten voor de speciale luierzakken. Tevens
maken we contractuele afspraken tussen de gemeenten en Avri en tussen Avri en de ARN. Ten slotte
starten we met een communicatietraject om de inwoners te informeren.
De planning is om op 1 januari 2022 te starten met de gescheiden inzameling van incontinentiemateriaal
(en babyuiers).

Bijlagen
1. Bijlage 1: Evaluatie pilots
2. Bijlage 2: Milieuwinst ARN
3. Bijlage 3: Mogelijke scenario’s
4. Bijlage 4: Update businesscase

6

Bijlage 1: evaluatie pilots luierinzameling
Tijdens het AB van 4 juli 2019 is de businesscase voor de gescheiden inzameling van
incontinentiemateriaal besproken. Het AB heeft besloten dat de inzameling van incontinentiemateriaal
(en babyluiers) een taak is voor in het pluspakket. Elke individuele gemeenteraad kan zelf een besluit
nemen of ze hier gebruik van willen maken of niet. Zij kunnen ervoor kiezen om deze kosten met hun
inwoners te verrekenen via de afvalstoffenheffing.
Een aantal gemeenten hebben tijdelijk gekozen voor andere regelingen of inzamelmethodieken. Zo
hebben Maasdriel, Tiel, West Betuwe en Zaltbommel een financiële regeling in het leven geroepen. In
Neder-Betuwe zijn ze per 1 maart 2020 bezig met een pilot waarbij ze incontinentiemateriaal aan huis
inzamelen. In West Maas en Waal zijn ze op 1 juli 2019 begonnen met de gescheiden inzameling van
incontinentiemateriaal en babyluiers via verzamelcontainers in de openbare ruimte. Dit materiaal wordt
daar nu nog afgevoerd als restafval.
In deze notitie worden deze verschillende regelingen en inzamelmethodieken geëvalueerd. Hierbij
kijken we naar de invulling van de regeling/de inzamelmethodiek, het aantal aanmeldingen (bereik) en/of
de ingezamelde hoeveelheid (en de kwaliteit hiervan) en de kosten. Om een goede afweging voor de
toekomst te kunnen maken, kijken we tevens naar de mogelijke milieuwinst en het maatschappelijke
effect van de verschillende regelingen/systemen.
Financiële regeling
In vier gemeenten, Maasdriel, Tiel, West Betuwe en Zaltbommel, is een tijdelijke financiële regeling in
het leven geroepen voor inwoners met incontinentiemateriaal 1. Zij ontvangen een financiële vergoeding
ter hoogte van 104 inworpen in de ondergrondse container voor restafval. Hiermee kunnen ze dus
kosteloos twee keer in de week een zak met incontinentiemateriaal in de ondergrondse container
deponeren. Op basis van de prijs per inworp in 2020 (€1,20) komt de vergoeding in 2020 uit op €125.
Inwoners met incontinentiemateriaal kunnen zich via de website of door het invullen van een formulier
aanmeldingen voor deze regeling. In Tiel, West Betuwe en Zaltbommel geldt dat ze bewijs moeten
aanleveren dat ze van dit materiaal gebruik maken. Dit kan zijn in de vorm van een verklaring van een
huisarts of zorgverzekering of een pakbon van de apotheek.
In alle vier de gemeenten loopt deze regeling tot het einde van 2021 of wordt er gewerkt aan een voorstel
om dit tot het einde van 2021 door te laten lopen.
Bereik
Het aantal inwoners dat zich voor de regeling hebben aangemeld loopt uiteen:
Gemeente
Maasdriel
Tiel
West Betuwe
Zaltbommel
Totaal

Aantal
aanmeldingen
96
68
196
160
520

Inschatting aantal inwoners
met incontinentiemateriaal2
403
685
828
464
2.380

Percentage dat zich heeft
aangemeld
24%
10%
24%
34%
22%

Met name in de gemeente Zaltbommel is het bereik relatief groot. Een derde van de inwoners met
incontinentiemateriaal heeft zich aangemeld. In Tiel blijft dit percentage wat achter. Gemiddeld meldt
ruim één op de vijf inwoners zich aan.

1

De gemeenten Tiel, West Betuwe en West Maas en Waal hebben ook een (tijdelijke) financiële regeling voor
inwoners met medisch afval, maar dit laten we hier buiten beschouwing.
2 Op basis van landelijke cijfers ingeschat, waarbij de aanname is gedaan dat 50% van de inwoners met
incontinentiemateriaal in een zorginstelling wonen en dus buiten beschouwing worden gelaten.

Kosten
De kosten bestaan uit het uitkeren van de vergoeding aan alle inwoners die zich aanmelden. Op basis
van het huidige aantal aanmeldingen bedragen de kosten hiervoor:
Gemeente
Maasdriel
Tiel
West Betuwe
Zaltbommel

Aantal
aanmeldingen
96
68
196
160

Hoogte van de
vergoeding
€124,80
€125
€125
€1043

Kosten per jaar
€11.981
€8.500
€24.500
€16.640

Kosten per
huishouden
€1,17
€0,46
€1,21
€1,43

Dit is exclusief de kosten die de gemeenten mogelijk hebben gemaakt om het administratiesysteem en
aanmeldformulieren vorm te geven.
De werkelijke kosten liggen in sommige gevallen lager dan de kosten die de gemeente van te voren
heeft ingeschat en in rekening heeft gebracht bij de inwoners. Zo heeft de gemeente Tiel voor 2020 de
afvalstoffenheffing met €2,75 verhoogd om de regeling te financieren. De andere drie gemeentes
hebben ervoor gekozen de afvalstoffenheffing niet te verhogen en de kosten uit de algemene middelen
te dekken.
Milieuwinst
Het incontinentiemateriaal wordt bij deze regeling niet apart ingezameld. Al het materiaal wordt als
restafval verbrand.
Maatschappelijke effect
Deze regeling is alleen voor inwoners met incontinentiemateriaal. Inwoners met babyluiers blijven zitten
met hogere kosten voor hun restafval. Verder kan het voor sommige inwoners met
incontinentiemateriaal een drempel zijn dat ze zich moeten aanmelden bij de gemeente, vanwege gene.
Huis-aan-huis inzameling
De gemeente Neder-Betuwe is op 1 maart gestart met de huis-aan-huis inzameling van
incontinentiemateriaal. Inwoners met incontinentiemateriaal kunnen zich per brief of per mail
aanmelden. Zij moeten hierbij bewijs leveren dat ze dit materiaal hebben in de vorm van een
verklaring of verklaring van de verzekering. Indien de gemeente beoordeelt dat een inwoner inderdaad
voor de regeling in aanmerking komt, geven zij dit door aan Avri. Avri zorgt ervoor dat de inwoner een
speciale container ontvangt. Avri haalt deze container 1 keer in de 2 weken aan huis op. De container
is alleen bedoelt voor incontinentiemateriaal en niet voor babyluiers.
Bereik
In totaal hebben 68 inwoners zich aangemeld voor de speciale incontinentiecontainer. Dit is naar
inschatting 17% van het aantal inwoners met incontinentiemateriaal in de gemeente Neder-Betuwe
(68 van de 392).
De speciale incontinentiecontainers worden ingezameld in de route voor bedrijfsafval. Hierdoor is
onbekend hoeveel materiaal er gedurende de proef is ingezameld. Volgens de chauffeurs worden
vrijwel alle containers iedere 2 weken aangeboden. De meeste containers zijn echter nog niet eens
voor de helft gevuld. Hiermee heeft Avri niet echt een efficiënte inzameling. Vermoedelijk is de reden
hiervoor dat inwoners de container toch aan weg zetten ivm stankoverlast en dat er niet voor betaald
hoeft te worden bij iedere aanbieding.

3

De hoogte van de vergoeding in Zaltbommel is nog op basis van het prijspeil van 2019 per inworp in de
ondergrondse container voor restafval, ter hoogte van €1.

Kosten
De kosten voor de huis-aan-huis inzameling bestaan uit de aanschaf (kapitaallasten) en het uitzetten
van de containers (inclusief chip; eenmalige kosten). Daarnaast zijn er structurele kosten voor de
inzameling door Avri (1 keer in de twee weken).
Gezien het aantal aanmeldingen (68) is ervoor gekozen om in de pilot geen aparte inzamelroute op te
zetten. De containers worden meegenomen in de route voor bedrijfsafval. Daarnaast houdt de
gemeente Neder-Betuwe in hun kostenplaatje ook rekening met de inkomsten die worden misgelopen
bij het aanbieden van restafval. Hierbij is uitgegaan van het tarief voor een container van 240 elke twee
weken gedurende een half jaar (13 ledigingen).
Op basis van het huidige aantal aanmeldingen bedragen de kosten gedurende een half jaar hiervoor:

Kapitaallasten
Eenmalige kosten
Structurele kosten
Mislopen inkomsten
Totaal
Per huishouden

Minicontainer inclusief chip
Bezorgen
Inzameling
Verwerken als restafval
Restafval

Totaal
€ 88
€ 2.380
€ 6.293
€0
€ 8.500
€ 17.261
€ 1,93

*bij inzameling door een achterlader
Indien Neder-Betuwe het incontinentiemateriaal duurzaam wilt laten verwerken (zie ook milieuwinst),
dan moet er wel een aparte route worden gereden. De kosten hiervan liggen beduidend hoger. Voor
een heel jaar zijn de kosten:

Kapitaallasten
Eenmalige kosten
Structurele kosten

Totaal
Per huishouden

Minicontainer inclusief chip
Bezorgen
Inzameling
Duurzame verwerking bij ARN
Transport en overslag

Totaal
€ 214
€ 2.380
€ 38.320
€ 1.286
€ 219
€ 42.419
€ 4,75

*zonder inkomstenderving
Milieuwinst
Het incontinentiemateriaal wordt op dit moment nog niet apart ingezameld, maar vermengd met het
bedrijfsafval. Op dit moment wordt het materiaal dan ook als restafval verbrand. Vanaf medio 2021 is
het echter mogelijk om incontinentiemateriaal en babyluiers duurzaam te verwerken bij de ARN. De
milieuwinst wordt bij deze inzamelsystematiek alleen behaald voor het incontinentiemateriaal (indien
hier een aparte route voor wordt gereden). De babyluiers belanden alsnog bij het restafval en worden
verbrand. Hiermee wordt niet de volledige milieuwinst behaald.
Maatschappelijke effect
Deze regeling is alleen voor inwoners met incontinentiemateriaal. Inwoners met babyluiers blijven zitten
met hogere kosten voor hun restafval. Verder kan het voor sommige inwoners met
incontinentiemateriaal een drempel zijn dat ze zich moeten aanmelden bij de gemeente en een speciale
container voor hun deur krijgen, vanwege gene. Voor de hele buurt of dorp is het daarmee zichtbaar dat
zij incontinentiemateriaal hebben.

Inzameling via containers in de openbare ruimte
De gemeente West Maas en Waal is op 1 juli 2019 gestart met de gescheiden inzameling van
incontinentiemateriaal en babyluiers. Verspreid over alle kernen zijn in totaal 9 bovengrondse
containers geplaatst. Alle containers staan nabij andere brengvoorzieningen voor textiel en/of glas. De
containers werden gehuurd van en geleegd door Suez. In Beneden-Leeuwen is kort na de start direct
een tweede container geplaatst. Ook in Dreumel is later (1 oktober) een tweede container geplaatst. In
totaal staan er vanaf dat moment 11 containers.
Eind januari 2020 zijn de containers vervangen voor een ander type. De nieuwe containers waren
minder opvallend van kleur en de klep sloot beter af. Vervolgens is eind februari 2020 besloten om de
container wekelijks te legen in plaats van één keer per twee weken. De capaciteit was op een aantal
plaatsen namelijk onvoldoende.
Inwoners moeten het incontinentiemateriaal en de babyluiers aanbieden in speciale luierzakken. Deze
zijn verkrijgbaar bij diverse apotheken, drogisterijen, huisartsen en het gemeentehuis. De buitendienst
verspreid deze zakken over de verschillende distributiepunten.
Bereik
In de periode 1 augustus 2019 t/m 1 juli 2020 is 155 ton incontinentiemateriaal en babyluiers
ingezameld. Dit komt neer op ruim 8 kilo per inwoner per jaar.
Gemiddeld staat er één container per 1735 inwoners.
Kosten
De kosten bestaan uit de huur van de containers, de inzameling door Suez, de luierzakken en het
verspreiden hiervan. Het mislopen van de inkomsten van restafval is hier niet in mee genomen. Het
verwerken van het materiaal (als restafval) valt onder het basispakket.
In 2020 bedroegen de kosten:

Huur containers (11)
Inzameling en transport
door Suez
Luierzakken
Verspreiden luierzakken
Totaal

Kosten

Eenheid

€ 1.393,17
€ 44,96

per maand
per lediging

€0,05
€65,00

per stuk
per uur

Aantal
12
539 (49*11)*
70.000
20

Totaal
€ 16.718
€ 24.233

Totaal per
aansluiting
€ 2,04
€ 2,96

€3.500
€ 1.300
€ 45.751

€ 0,43
€ 0,16
€ 5,58

*de eerste twee maanden was de inzamelfrequentie 2-wekelijks, eind februari is de inzamelfrequentie verhoogt
naar wekelijks

De kosten voor de gescheiden inzameling van incontinentiemateriaal en luiers zijn in 2020
doorberekend in de afvalstoffenheffing. De heffing is met € 4,43 verhoogd. Hierbij was nog geen
rekening gehouden met een wekelijkse inzameling. De extra kosten hiervoor worden via de algemene
middelen gedekt.
Vanaf 2021 moet de gemeente West Maas en Waal wel rekening houden met de inkomstenderving, in
ieder geval tot duurzame verwerking bij ARN mogelijk is. Gezien de grote hoeveelheid
incontinentiemateriaal en babyluiers die worden ingezameld, stijgen de kosten hierdoor flink. Om die
reden heeft de gemeenteraad op 12 november 2020 besloten om de gescheiden inzameling in 2021
niet voort te zetten, zolang er geen mogelijkheid is om het materiaal duurzaam te verwerken.
Milieuwinst
Het incontinentiemateriaal en de babyluiers worden apart ingezameld. Op dit moment wordt het
materiaal nog als restafval verbrand. Vanaf medio 2021 is het echter mogelijk om incontinentiemateriaal
en babyluiers duurzaam te verwerken bij de ARN. De milieuwinst wordt bij deze inzamelsystematiek
behaald voor zowel het incontinentiemateriaal als de babyluiers. Hiermee wordt de volledige milieuwinst
behaald.

Maatschappelijke effect
Zowel inwoners met incontinentiemateriaal als inwoners met babyluiers kunnen gebruik maken van de
containers. Zij kunnen dit kosteloos doen en lopen dus niet tegen hoge kosten aan. Inwoners met
incontinentiemateriaal hoeven zich niet bij de gemeente aan te melden. Wel kunnen andere inwoners
zien dat zij het materiaal naar de containers wegbrengen. Dit zou kunnen zorgen voor gene. Dit wordt
deels opgevangen door de containers naast de containers voor glas en textiel te plaatsen. Hierdoor is
het minder opvallend dat zij naar de container lopen.
Overzicht
Alle pilots hebben hun voor- en nadelen op de vlakken van service, kosten en milieu. In onderstaande
tabel zijn per pilot de belangrijkste punten op een rij gezet.
Regeling / inzamelsystematiek

Bereik

Financiële regeling

Alleen geschikt voor inwoners met
incontinentiemateriaal

Huis-aan-huis inzameling

Alleen geschikt voor inwoners met
incontinentiemateriaal

Inzameling via verzamelcontainers
in de openbare ruimte

Geschikt voor inwoners met
incontinentiemateriaal en babyluiers

Service
- Aanmelding bij de gemeente nodig
(gene)
- Materiaal bij het restafval

Milieu

Kosten

Afvoeren als restafval, geen
milieuwinst

Lage kosten

- Aanmelding bij de gemeente nodig
(gene)
- Container aan huis (hoog gemak,
maar wel hoge zichtbaarheid/ gene)

Duurzaam verwerken
mogelijk, alleen
incontinentiemateriaal

Hoge kosten

- Aanmelden bij de gemeente niet
nodig
- Afval wegbrengen naar centraal
punt in de wijk (afstand en mogelijke
gene)

Duurzaam verwerken
mogelijk, zowel
incontinentiemateriaal als
babyluiers

Hoge kosten

Conclusies en aanbevelingen
Financiële regeling draagt niet bij aan doelstellingen
De financiële regeling voor inwoners met incontinentiemateriaal is een goedkope oplossing om deze
inwoners tegemoet te komen. Echter, door het materiaal niet gescheiden in te zamelen, kan deze
regeling niet bijdragen aan het verminderen van de hoeveelheid restafval en het behalen van de
doelstellingen.
Huis-aan-huis is relatief erg duur
Het aantal inwoners dat zich heeft aangemeld in de gemeente Neder-Betuwe is maar beperkt. De
inzameling kan nu nog op een relatief eenvoudige manier worden geregeld door aan te sluiten bij de
route voor bedrijfsafval. Wanneer het incontinentiemateriaal in de toekomst duurzaam verwerkt kan
worden bij de ARN, is echter het noodzakelijk om een aparte route te gaan rijden. Dit maakt de huisaan-huis inzameling relatief erg kostbaar. Door de spreiding van de containers en het feit dat de
containers meestal niet vol zitten, is de inzameling ook nog eens inefficiënt.
Containers in de openbare ruimte bieden mogelijkheden voor afvaltoerisme
Uit de evaluatie van de pilot van de gemeente West Maas en Waal blijkt dat zij in een jaar tijd 155 ton
incontinentiemateriaal en babyluiers hebben ingezameld. Dat is circa 8 kg per inwoner per jaar. In
vergelijking met de ervaringen van andere gemeenten, is dit erg hoog. De kans dat inwoners uit
omliggende gemeenten gebruik maken van de inzamelvoorzieningen is dan ook aanzienlijk. Wanneer
in de toekomst wordt gewerkt met semi-ondergrondse containers, is het dan ook aan te raden om te
werken met een pasjessysteem. Alleen inwoners uit de betreffende gemeente kunnen dan gebruik
maken van de containers met behulp van hun afvalpas.

Bijlage 2: milieuwinst ARN
De ARN heeft eind juli 2020 besloten om hun verwerkingscapaciteit te gaan uitbreiden. Naar
verwachting hebben ze vanaf 1 juli 2021 extra verwerkingscapaciteit beschikbaar.
Met het circulair verwerken van het incontinentiemateriaal en de babyluiers behalen we op
verschillende manieren milieuwinst:
Medicijnen en pathogenen worden tot onder detectiegrens vernietigd.
De kunststof bestaat voor meer dan 80% uit PP een grondstof die voor heel veel
productieprocessen in aanmerking komt. Voor de kunststoffen zijn twee afnemers die ze
graag van ARN afnemen.
De slurrie wordt verwerkt door het Waterschap naast ARN tot methaangas (energie) en van
de vezels wordt biogranulaat gemaakt en ammoniumsulfaat (kunstmest).
Wat halen ze bij ARN uit 1 ton luierafval?
Via de technologie van ARN resulteert per saldo uit 1 ton luiers 88 Nm3 biogas, 215,5 kg compost
(biogranulaat), 47,6 kg kunstmest (ammoniumsulfaat) en 93 kg plastics. Inmiddels heeft de
rijksoverheid een mLCA laten uitvoeren door SGS Intron, waarin de ARN/Elsinga technologie is
vergeleken met een andere methode. Volgens deze mLCA komt de CO2-emissiereductie uit op 964
kg CO2 /ton luierafval ten opzichte van verbranding. Deze milieuprestatie is dermate groot dat ARN
voldoet aan de toekomstige minimumstandaard van het LAP.
Vergelijking met gft-vergisting
Als je luierrecycling vergelijkt met gft-vergisting dan wordt (voorbeeld) uit 1 ton gft ca 88 Nm3 biogas,
340 kg compost en 60 kg biomassa gehaald. In totaal gaat het dus (exclusief biogas) om 400kg op
1000 kg. De overige milieuwinst zit hem in het biogas, maar dat valt onder de categorie ‘nuttige
toepassing’. Het biogas wordt gebruikt voor opwekking van elektriciteit en warmte of groengas. De rest
is 50 kg verontreinigingen die naar de AEC gaan en 462 kg water dat verdampt via het biofilter en/ of
gezuiverd wordt afgevoerd.
Uit 1 ton luierafval komt ca 88 Nm3 biogas, 215,5 kg compost (biogranulaat), 47,6 kg kunstmest
(ammoniumsulfaat) en 93 kg plastics. In totaal gaat het (exclusief biogas) volgens eenzelfde
redenering dus om 356,1 kg op 1000 kg. Dat is redelijk vergelijkbaar met GFT verwerking zeker indien
het wordt toegerekend op de hoeveelheid droge stof. De overige milieuwinst zit hem in het biogas, dat
wordt toegepast voor productie van elektriciteit en warmte. Het kan ook worden omgezet in groengas.
De rest is 50 kg verontreinigingen die naar de AEC gaan en 506 kg water dat gezuiverd wordt
afgevoerd als schoon water.
Wat zegt een CO2 emissiereductie van 964 kg?
Om de 964kg CO2 emissiereductie wat ‘gevoel’ me te geven: een personenauto emitteert ca. 0,22
kgCO2/km (zakelijk verkeer). Dit betekent dus dat de emissiereductie van 964 kg, dus per ton
luierafval, het rijden van 4.380 km wordt gecompenseerd (voor de beeldvorming: dat zijn ongeveer 5
retourtjes naar Parijs of één enkele reis naar Damascus in Syrië met de auto).

Bijlage 3: Mogelijke scenario’s
De gemeenten kunnen kiezen tussen twee verschillende systemen voor de gescheiden inzameling van
het luiermateriaal of een combinatie hiervan. In totaal zijn er dus drie mogelijke scenario’s:
1. Brengsysteem
2. Huis-aan-huis inzameling
3. Combinatie brengsysteem en huis-aan-huis inzameling
De systemen verschillen niet alleen in kosten en milieurendement, maar ook in de doelgroep die je
bereikt. De vraag naar een oplossing was met name bedoeld voor inwoners met incontinentiemateriaal,
omdat zij tegen hoge kosten aanlopen voor het afvoeren van hun restafval en hier niet voor kiezen. Ook
inwoners met babyluiers lopen tegen hoge kosten aan, maar zij kiezen er zelf voor op kinderen te krijgen. De keuze voor de doelgroep en de keuze voor het inzamelsysteem hangen nauw samen.
Hieronder staan de drie scenario’s beschreven, waarbij extra aandacht wordt besteed aan de relatie
tussen de doelgroep en het inzamelsysteem.
1. Brengsysteem
Wanneer gemeenten kiezen voor een brengsysteem plaatsen we semi-ondergrondse containers op
centrale plekken. Gemeenten kunnen ervoor kiezen om in elke dorpskern tenminste één container te
plaatsen of hierbij een aantal voorwaarden te hanteren (minimaal aantal inwoners, geografische ligging,
etc.). Het advies is om de container bij andere brengvoorzieningen te plaatsen, zoals glasbakken of
textielcontainers. We raden af om de containers nabij restafvalcontainers te plaatsen, om de kans op
vervuiling te verkleinen. De semi-ondergrondse containers worden voorzien van toegangscontrole.
Om het materiaal in te leveren gebruiken inwoners speciale luierzakken. Deze worden verstrekt via
diverse distributiepunten, zoals apotheken, drogisterijen en huisartsenpraktijken. Avri zorgt voor de bevoorrading van deze punten.
2. Huis-aan-huis inzameling
Inwoners met incontinentiemateriaal kunnen zich per brief of per mail aanmelden. Zij moeten hierbij
bewijs leveren dat ze dit materiaal hebben in de vorm van een verklaring of verklaring van de verzekering. Indien de gemeente beoordeelt dat een inwoner inderdaad voor de regeling in aanmerking komt,
geven zij dit door aan Avri. Avri zorgt ervoor dat de inwoner een speciale container ontvangt. Avri haalt
deze container 1 keer in de 2 weken aan huis op. Inwoners gebruiken de speciale luierzakken om het
materiaal in te verzamelen voordat zij het materiaal in de container doen.
3. Combinatie brengsysteem en huis-aan-huis inzameling
Gemeenten kunnen ook kiezen voor een combinatie van deze twee systemen. Inwoners kunnen incontinentiemateriaal en babyluiers dan wegbrengen naar de containers in de wijken. Kwetsbare inwoners
met incontinentiemateriaal die dit materiaal niet weg kunnen brengen, maken dan gebruik van een huisaan-huis inzameling. De twee inzamelsystemen bestaan dan naast elkaar. Dit betekent dat voor beide
systemen inzamelmiddelen moeten worden aangeschaft en inzamelroutes moeten worden opgezet.
Doelgroep
Bij het opzetten van een gescheiden inzameling door middel van een brengsysteem, is het logischer
om ook de babyluiers mee te nemen. Hierdoor is het aanbod groter, waardoor efficiënter kan worden
ingezameld en meer milieuwinst kan worden geboekt. We raden dan ook aan dit systeem in te zetten
voor zowel inwoners met incontinentiemateriaal als inwoners met babyluiers.
De huis-aan-huis inzameling biedt een hoge service voor (kwetsbare) inwoners met incontinentiemateriaal. In de pilot van de gemeente Neder-Betuwe was dit de doelgroep die zich kon aanmelden voor de
huis-aan-huis inzameling. Gemeenten kunnen er ook voor kiezen dat inwoners met babyluiers ook gebruik kunnen maken van de huis-aan-huis inzameling. Dit brengt wel meer administratie met zich mee.

Overzicht
Inzamelsystematiek

Doelgroep

Service

Milieu

Kosten

Brengsysteem met semiondergrondse containers
met toegangscontrole

Afval wegbrengen naar centraal
Inwoners met incontinentiematepunt in de wijk (gemiddeld 13
riaal én babyluiers
containers per gemeente)

Duurzame verwerking: gemiddeld 180 ton per jaar

Gemiddeld €5,85 per huishouden (laagste €3,50 –
hoogste €7,40)

Huis-aan-huis inzameling
met minicontainers

Met name geschikt voor inwoners met incontinentiemateriaal
(gemiddeld 80 aanmeldingen
per gemeente)

Duurzame verwerking: gemiddeld 15 ton per jaar

Gemiddeld €3,25 per huishouden (laagste €1,75 –
hoogste €4,90)

Combinatie

Afval wegbrengen naar centraal
Inwoners met incontinentiematepunt in de wijk. Container aan
riaal én babyluiers
huis voor kwetsbare doelgroep

Duurzame verwerking: gemiddeld 195 ton per jaar

Gemiddeld €9,05 per huishouden (laagste €5,75 –
hoogste €12,25)

Container aan huis (hoog gemak)

Rekenvoorbeeld brengvoorzieningen: gemeente West Maas en Waal
Investeringskosten
Prijs per eenheid
Aanschaf containers semi-ondergronds (inclusief plaatsing)
Onvoorzien bij aanschaf containers

€ 6.100
20%

per container
van totaal

Aanschaf toegangscontrole

€ 1.000

per container

Aantal
11

Totaal
€ 67.100
€ 13.420

11

€ 11.000

Totaal

€ 91.520

Kapitaallasten

€ 9.567

Afschrijvingen 12 jaar tegen 2,12%
Structuele kosten
Prijs per eenheid
Inzameling luiers en incontinentiemateriaal
Verwerking luiers en incontinentiemateriaal
Transport en overslag
Beheer en onderhoud containers
Data en onderhoud toegangscontrole

€ 536,30
€ 105,50
€ 17,98
€ 350,00
€ 110,00

per inzamelronde
per ton
per ton
per container
per container

Aantal
52
115
115
11
11

Totaal
€ 27.888
€ 12.133
€ 2.068
€ 3.850
€ 1.210

70.000

€ 3.763

Luierzakken

€ 0,05

per zak

Distributie dozen luierzakken

€ 5,20

per doos

Totale jaarlijkse kosten

Kapitaallasten
Structurele kosten
Totaal
Per huishouden

35

€ 182
€ 51.092

Totaal

Totaal
€ 9.567
€ 51.092
€ 60.659
€ 7,40

Rekenvoorbeeld huis-aan-huis inzameling: gemeente West Maas en Waal
Investeringskosten
Prijs per eenheid
Aanschaf minicontainers
Aanschaf chip

€ 25
€1

per container
per chip

Aantal
54
54

Totaal
€ 1.350
€ 54
€ 1.404

Totaal

€ 170

Kapitaallasten
Afschrijvingen 12 jaar tegen 2,12%

Structuele kosten
Prijs per eenheid
Inzameling luiers en incontinentiemateriaal
Verwerking luiers en incontinentiemateriaal
Transport en overslag
Luierzakken
Distributie dozen luierzakken

€ 1.473,84
€ 105,50
€ 17,98
€ 0,05
€ 5,20

Totale jaarlijkse kosten

Per huishouden

Aantal
26
10
10
6.100
3

Totaal
€ 38.320
€ 1.057
€ 180
€ 328
€ 16
€ 39.900

Totaal

Kapitaallasten
Structurele kosten
Totaal

per inzamelronde
per ton
per ton
per zak
per doos

Totaal
€ 170
€ 39.900
€ 40.071
€ 4,89

Vergelijking verzamelcontainers en huis-aan-huis inzameling

Verzamelcontainers
Huis-aan-huis inzameling*
Combinatie

Buren

Culemborg

Maasdriel

€ 6,48
€ 3,74
€ 10,22

€ 4,18
€ 1,77
€ 5,94

€ 6,78
€ 3,95
€ 10,72

Laagst
€ 3,52
€ 1,77
€ 5,79

Hoogst
€ 7,40
€ 4,89
€ 12,29

Gemiddelde
€ 5,85
€ 3,25
€ 9,10

*zonder eenmalige kosten

Bandbreedte

Verzamelcontainers
Huis-aan-huis
Combinatie

NederBetuwe
€ 7,39
€ 4,53
€ 11,92

Tiel

West Betuwe

€ 3,52
€ 2,27
€ 5,79

€ 6,63
€ 3,06
€ 9,69

West Maas
en Waal
€ 7,40
€ 4,89
€ 12,29

Zaltbommel

Gemiddeld

€ 6,33
€ 3,52
€ 9,86

€ 5,85
€ 3,25
€ 9,10

Investeringen
Tiel

West Betuwe

€ 73.200
€ 14.640

NederBetuwe
€ 61.000
€ 12.200

€ 54.900
€ 10.980

€ 170.800
€ 34.160

West Maas
en Waal
€ 67.100
€ 13.420

€ 58.560

€ 87.840

€ 73.200

€ 65.880

€ 204.960

€ 8.417

€ 6.121

€ 9.182

€ 7.652

€ 6.887

€ 21.425

Prijs per eenheid

Buren

Culemborg

Maasdriel

inzamelkosten

€ 30.676
€ 16.880
€ 2.877
€ 3.850
€ 5.375
€ 260

€ 13.944
€ 17.935
€ 3.057
€ 2.800
€ 5.644
€ 273

€ 59.918

Prijs per eenheid

Buren

Culemborg

Maasdriel

€ 67.100
€ 13.420

€ 48.800
€ 9.760

Totaal

€ 80.520

Kapitaallasten

Aanschaf containers semi-ondergronds (inclusief plaatsing)
Onvoorzien

€ 6.100
20%

per container
van totaal

Zaltbommel

Totaal

€ 73.200
€ 14.640

€ 616.100
€ 123.220

€ 80.520

€ 87.840

€ 739.320

€ 8.417

€ 9.182

€ 77.284

Zaltbommel

Totaal

€ 30.676
€ 17.935
€ 3.057
€ 4.200
€ 5.644
€ 273

€ 228.678
€ 152.975
€ 26.071
€ 35.350
€ 47.569
€ 2.301

€ 61.785

€ 492.944

Zaltbommel

Totaal

€ 12.000
€ 1.254

€ 101.000
€ 10.558

Structurele kosten per jaar

Inzameling luiers en incontinentiemateriaal
Verwerking luiers en incontinentiemateriaal
Transport en overslag
Beheer en onderhoud containers
Luierzakken
Distributie dozen luierzakken

€ 105,50
€ 17,98
€ 350,00
€ 0,05
€ 5,20

per ton
per ton
per container
per zak
per doos

Totaal

Tiel

West Betuwe

€ 30.676
€ 15.298
€ 2.607
€ 4.200
€ 4.838
€ 234

NederBetuwe
€ 30.676
€ 14.770
€ 2.517
€ 3.500
€ 4.569
€ 221

€ 13.944
€ 26.375
€ 4.495
€ 3.150
€ 8.063
€ 390

€ 50.198
€ 31.650
€ 5.394
€ 9.800
€ 9.675
€ 468

West Maas
en Waal
€ 27.888
€ 12.133
€ 2.068
€ 3.850
€ 3.763
€ 182

€ 43.652

€ 57.852

€ 56.253

€ 56.416

€ 107.185

€ 49.882

Buren

Culemborg

Maasdriel

Tiel

West Betuwe

€ 11.000
€ 1.150

€ 8.000
€ 836

€ 12.000
€ 1.254

€ 9.000
€ 941

€ 28.000
€ 2.927

Buren

Culemborg

Maasdriel

NederBetuwe

Tiel

West Betuwe

West Maas
en Waal

Zaltbommel

Totaal

€ 1.210

€ 880

€ 1.320

€ 1.100

€ 990

€ 3.080

€ 1.210

€ 1.320

€ 11.110

Zaltbommel

Totaal

€ 10.437
€ 63.105
€ 73.541

€ 87.841
€ 504.054
€ 591.896

€ 6,33

€ 5,85

Toegangscontrole
Investeringen
Aanschaf toegangscontrole
Kapitaallasten

Structurele kosten
Data en onderhoud toegangscontrole

Prijs per eenheid
€ 1.000,00

per container

Prijs per eenheid
€ 110

per container/
per jaar

NederBetuwe
€ 10.000
€ 1.045

West Maas
en Waal
€ 11.000
€ 1.150

Semi-ondergrondse containers lediging wekelijks inclusief toegangscontrole

Kapitaallasten
Structurele kosten
Totaal
Per huishouden

Tiel

West Betuwe

€ 10.437
€ 59.172
€ 69.609

NederBetuwe
€ 8.697
€ 57.353
€ 66.050

€ 7.827
€ 57.406
€ 65.234

€ 24.352
€ 110.265
€ 134.617

West Maas
en Waal
€ 9.567
€ 51.092
€ 60.659

€ 6,78

€ 7,39

€ 3,52

€ 6,63

€ 7,40

Buren

Culemborg

Maasdriel

€ 9.567
€ 61.128
€ 70.695

€ 6.958
€ 44.532
€ 51.490

€ 6,48

€ 4,18

Prijslijst
Structuele kosten
Inzamelkosten luiers
Transport luiers
Overslag luiers
Verwerking luiers bij ARN
Beheer en onderhoud containers
Datakosten toegangscontrole
Beheer en onderhoud toegangscontrole
Luierzakken
Distributie luierzakken
Investeringen
Aanschaf semi-ondergrondse containers
Plaatsing semi-ondergrondse containers
Toegangscontrole ondergrondse containers
Afschrijvingen
12 jaar tegen 2,12%

Prijs
Eenheid
zie tabblad inzamelkosten verzamelcont.
€ 8,98
€ 9,00
€ 105,50
€ 350
€ 65
€ 45
€ 0,05
€ 5,20

per ton
per ton
per ton (tarief 2021)
per container per jaar
per container per jaar
per container per jaar
per stuk
per doos

Prijs
€ 4.100
€ 2.000
€ 1.000

Eenheid
per stuk
per stuk
per container

2,12%

12

Aantallen

Aantal inwoners
Aantal huishoudens
Aantal inwoners met
incontinentiemateriaal
Aantal inwoners met
incontinentiemateriaal
(exclusief zorginstellingen)
Aantal inwoners met
babyluiers
Aantal inwoners met
babyluiers (exclusief
kinderdagverblijven
Aantal containers
Geschatte hoeveelheid luiers
(in ton per jaar)
Aantal luierzakken per jaar
Aantal dozen luiers

Buren

Culemborg

Maasdriel

Neder-Betuwe

Tiel

West Betuwe

26.576
10.910

28.555
12.324

24.693
10.272

24.026
8.937

41.978
18.557

50.697
20.302

West Maas en
Waal
19.076
8.195

868

932

806

784

1.370

1.655

434

466

403

392

685

860

924

799

777

430

462

399

11

8

160

Zaltbommel

Totaal

Bron/aanname

28.451
11.614

244.052
101.111

623

929

7.968

828

311

464

3.984

1.358

1.640

617

920

7.896

CBS: 2019
CBS: 2019
Op basis van landelijke
aantallen
Aanname: 50%
incontinentiemateriaal uit
instellingen
Op basis van landelijke
aantallen

389

679

820

309

460

3.948

12

10

9

28

11

12

101

170

145

140

250

300

115

170

1.450

100.000

105.000

90.000

85.000

150.000

180.000

70.000

105.000

885.000

50

53

45

43

75

90

35

53

443

Aanname: 50% babyluiers
van kinderdagverblijven
Met gemeenten
afgestemd
Op basis van ervaringen
HvB gemeenten, met
toegangscontrole
Op basis van inschatting
WMW
Op basis van inschatting
WMW

Aantallen / hoeveelheden per gemeente
Bron CBS: 2019

Aantal inwoners

Inco totaal

Inco (excl
zorginstellingen)

Baby totaal

Baby (excl
kinderdagverblijven)

26.576
28.555
24.693
24.026
41.978
50.697
19.076
28.451
244.052

868
932
806
784
1.370
1.655
623
929
7.968

434
466
403
392
685
828
311
464
3.984

860
924
799
777
1.358
1.640
617
920
7.896

430
462
399
389
679
820
309
460
3.948

Restafval p/i/p/j

Kg restafval per
jaar

91
95
86
86
99
84
82
95
90

2.418.416
2.712.725
2.123.598
2.066.236
4.155.822
4.258.548
1.564.232
2.702.845
22.002.422

Buren
Culemborg
Maasdriel
Neder-Betuwe
Tiel
West-Betuwe
West Maas en Waal
Zaltbommel
Gemiddeld / totaal

Bron: Avri 2019
Buren
Culemborg
Maasdriel
Neder-Betuwe
Tiel
West-Betuwe
West Maas en Waal
Zaltbommel
Gemiddeld / totaal
Luierzakken

Aantal
luierzakken
100.000
105.000
90.000
85.000
150.000
180.000
70.000
105.000
885.000

Aantal luierzakken
Buren
Culemborg
Maasdriel
Neder-Betuwe
Tiel
West-Betuwe
West Maas en Waal
Zaltbommel
Totaal

Landelijke cijfers
Aantal inwoners Nederland:
Aantal patienten incontinentie landelijk:
Aantal baby's en kinderen met luiers
Aandeel luiers in restafval
% luiers in het restafval (Avri 2019)
kg luiers in het restafval
Aannames
50% inco vanuit zorginstellingen
50% babyluiers vanuit kinderdagverblijven

97.391
103.478
88.261
85.217
152.174
182.609
70.000
103.478
882.609
Aantal

%
17.000.000
555.000
550.000

19,9%
18

100%
3,3%
3,2%

Schatting ton
Luiers in restafval per jaar zonder Schatting ton per jaar
kg p/i/p/j
toegangscontrol met toegangscontrole
e (WMW)
18,15
216
156
18,94
232
168
17,15
201
145
17,15
195
141
19,74
341
247
16,75
412
298
16,35
155
112
18,94
231
167
17,9
1.983
1.435
Luierzakken
WMW
70.000
115
609

zakken
ton
zakken per ton

Inco + baby
(exclusief zorg en
kinderdagverb.)

kg per persoon

864
928
803
781
1.364
1.648
620
925

185
183
181
179
183
182
185
184

7.932

183

Afgerond

Luiers p/i/p/j

160
170
145
140
250
300
115
170
1.450

6,0
6,0
5,9
5,8
6,0
5,9
6,0
6,0
6

Gemeente
kg
ton
inwoners
kg per inwoner
ton per inwoner

WMW (zonder
toegangscontrole)

Schatting met
toegangscontrole

155.000
155
19.076
8,13
0,008125393

5,88
0,005879443

Gemeente
Buren
Culemborg
Maasdriel
Neder-Betuwe
Tiel
West-Betuwe
West Maas en Waal
Zaltbommel
Totaal

Aantal inwoners
incontinentie
434
466
403
392
685
828
311
464
3.984

Aantal baby's
430
462
399
389
679
820
309
460
3.948

Aantal containers per gemeente

Buren
Culemborg
Maasdriel
Neder-Betuwe
Tiel
West-Betuwe
West Maas en Waal
Zaltbommel
Totaal / gemiddeld
Buren
Kern
Asch
Klinkenberg
Rijswijk
Erichem
Ommeren
Zoelmond
Eck en Wiel
Zoelen
Ingen
Kerk Avezaath
Buren
Beusichem
Maurik
Lienden

Culemborg
Culemborg

Aantal
inwoners
26.576
28.555
24.693
24.026
41.978
50.697
19.076
28.451
241.244

Aantal
kernen
14
1
11
6
3
26
8
11
80

Aantal
containers
11
8
12
10
9
28
11
12
101

Inwoners Containers
300
0
330
0
345
1
380
1
405
0
575
1
980
1
990
1
1.070
1
1.155
1
2.090
1
2.815
1
3.195
1
3.405
1
11

25.075
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Aantal inwoners
per container
2.416
3.569
2.058
2.403
4.664
1.811
1.734
2.371
2.389

Maasdriel
Kern
Hoenzadriel
Wellseind
Well
Alem
Hurwenen
Velddriel
Heerewaarden
Rossum
Ammerzoden
Hedel
Kerkdriel

Neder-Betuwe
Kern
Dodewaard
Echteld
Ijzendoorn
Kesteren
Ochten
Opheusden

Tiel
Kern
Tiel
Wadenoijen
Kapel-Avezaath

West-Betuwe
Kern
Gellicum

Inwoners Containers
195
0
300
0
500
1
570
1
665
1
820
1
1.045
1
2.165
1
2.940
1
4.410
2
6.765
3
12

Inwoners Containers
3.485
2
530
1
855
1
4.610
2
4.290
2
5.630
2
10

Inwoners Containers
39.970
7
710
1
495
1
9

Inwoners Containers
340
0

Heesselt
Neerijnen
Acquoy
Enspijk
Est
Rhenoy
Rumpt
Spijk
Tuil
Varik
Hellouw
Buurmalsen
Opijnen
Ophemert
Vuren
Deil
Tricht
Heukelum
Waardenburg
Herwijnen
Haaften
Asperen
Beesd
Meteren
Geldermalsen

West Maas en Waal
Kern
Beneden-Leeuwen
Boven-Leeuwen
Dreumel
Wamel
Maasbommel
Alphen

440
480
550
560
565
885
875
920
980
1.045
1.015
1.075
1.160
1.675
2.105
2.100
2.100
2.285
2.355
2.705
2.780
3.205
3.315
4.405
10.855

0
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
5
28

Inwoners Containers
6.560
3 op 2 locaties
2.240
1
3.460
2 op 1 locatie
2.445
1
1.355
1
1.650
1

Appeltern
Altforst

Zaltbommel
Kern
Delwijnen
Kerkwijk
Nieuwaal
Poederoijen
Zuilichem
Bruchem
Aalst
Nederhemert
Gameren
Brakel
Zaltbommel

795
555

1
1
11

Inwoners Containers
270
0
415
1
530
0
620
1
1.245
1
1.375
1
1.575
1
1.685
1
2.280
1
2.600
1
12.470
4
12

Voertuig
Achterlader
Zijlader
Kraanwagen

Uurtarief
€ 39,40
€ 42,24
€ 45,08

Personeel
Belader
Chauffeur

Uurtarief
€ 62,18
€ 62,18

Tarieven 2021

Inzamelkosten bij semi-ondergrondse containers
Type voertuig
Omschrijving
Buren
Culemborg
Maasdriel
Nederbetuwe
Tiel
West Betuwe
West Maas en Waal
Zaltbommel

Aantal
containers
11
8
12
10
9
28
11
12

Uren per
route
5,5
2,5
5,5
5,5
2,5
9,0
5,0
5,5

Frequentie
per jaar
52
52
52
52
52
52
52
52

Achterlader

Zijlader

Personeel
Kraanwagen

Chauffeur

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

Belader

Kosten
Per inzamelroute

Totaal

€ 589,93
€ 268,15
€ 589,93
€ 589,93
€ 268,15
€ 965,34
€ 536,30
€ 589,93

€ 30.676,36
€ 13.943,80
€ 30.676,36
€ 30.676,36
€ 13.943,80
€ 50.197,68
€ 27.887,60
€ 30.676,36

Investeringen
Omschrijving

Prijs per eenheid

Kosten 240 L
minicontainer

€ 25,00

per
minicontainer

Chippen
Totaal
Kapitaallasten

€ 1,00

per chip

Buren

Culemborg

Maasdriel

NederBetuwe

Tiel

West Betuwe

West Maas en
Zaltbommel
Waal

€ 1.875,00

€ 2.025,00

€ 1.750,00

€ 1.700,00

€ 2.975,00

€ 3.575,00

€ 1.350,00

€ 2.025,00

€ 17.275

€ 75,00
€ 1.950
€ 236

€ 81,00
€ 2.106
€ 255

€ 70,00
€ 1.820
€ 221

€ 68,00
€ 1.768
€ 214,28

€ 119,00
€ 3.094
€ 375

€ 143,00
€ 3.718
€ 451

€ 54,00
€ 1.404
€ 170

€ 81,00
€ 2.106
€ 255

€ 691
€ 17.966
€ 2.177

Buren

Culemborg

Maasdriel

NederBetuwe

Tiel

West Betuwe

€ 2.625

€ 2.835

€ 2.450

€ 2.380

€ 4.165

€ 5.005

Buren

Culemborg

Maasdriel

Tiel

West Betuwe

€ 250
€ 38.320
€ 1.466
€ 457
€ 22
€ 40.514

€ 267
€ 19.160
€ 1.565
€ 484
€ 23
€ 21.499

€ 227
€ 38.320
€ 1.334
€ 414
€ 20
€ 40.315

NederBetuwe
€ 219
€ 38.320
€ 1.286
€ 403
€ 20
€ 40.248

€ 392
€ 38.320
€ 2.301
€ 715
€ 35
€ 41.762

€ 468
€ 57.480
€ 2.747
€ 860
€ 42
€ 61.596

Totaal

Eenmalige kosten per aansluiting inco materiaal
Omschrijving
Bezorgkosten

Prijs per eenheid
€ 35,00

per
minicontainer

West Maas en
Zaltbommel
Waal
€ 1.890

€ 2.835

Totaal
€ 24.185,00

Structurele kosten per aansluiting inco materiaal
Omschrijving
Transport en overslag
Inzamelkosten
Verwerkingskosten
Luierzakken
Distributie luierzakken
Totaal

Prijs per eenheid
€ 17,98
€ 38.319,84
€ 105,50
€ 0,05
€ 5,20

per ton
per route
per ton
per zak
per doos

West Maas en
Zaltbommel
Waal
€ 180
€ 268
€ 38.320
€ 38.320
€ 1.057
€ 1.571
€ 328
€ 489
€ 16
€ 24
€ 39.900
€ 40.671

Overzicht kosten bij minicontainer 2 wekelijkse lediging incomateriaal het 1e jaar

Kapitaallasten
Structurele kosten
Eenmalige kosten
Totaal
Per huishouden

Buren

Culemborg

Maasdriel

Neder-Betuwe

Tiel

West Betuwe

€ 236
€ 40.514
€ 2.625
€ 43.376
€ 3,98

€ 255
€ 21.499
€ 2.835
€ 24.589
€ 2,00

€ 221
€ 40.315
€ 2.450
€ 42.986
€ 4,18

€ 214
€ 40.248
€ 2.380
€ 42.842
€ 4,79

€ 375
€ 41.762
€ 4.165
€ 46.302
€ 2,50

€ 451
€ 61.596
€ 5.005
€ 67.052
€ 3,30

West Maas
en Waal
€ 170
€ 39.900
€ 1.890
€ 41.961
€ 5,12

Zaltbommel

Totaal

€ 255
€ 40.671
€ 2.835
€ 43.762
€ 3,77

€ 2.177
€ 326.507
€ 24.185,00
€ 352.870
€ 3,49

Zaltbommel

Totaal

€ 255
€ 40.671
€ 40.927
€ 3,52

€ 2.177
€ 326.507
€ 328.685
€ 3,25

Overzicht kosten bij minicontainer 2 wekelijkse lediging incomateriaal vanaf het 2e jaar

Kapitaallasten
Structurele kosten
Totaal
Per huishouden

Buren

Culemborg

Maasdriel

Neder-Betuwe

Tiel

West Betuwe

€ 236
€ 40.514
€ 40.751
€ 3,74

€ 255
€ 21.499
€ 21.754
€ 1,77

€ 221
€ 40.315
€ 40.536
€ 3,95

€ 214
€ 40.248
€ 40.462
€ 4,53

€ 375
€ 41.762
€ 42.137
€ 2,27

€ 451
€ 61.596
€ 62.047
€ 3,06

West Maas
en Waal
€ 170
€ 39.900
€ 40.071
€ 4,89

Totaal
€ 2.271
€ 306.559
€ 13.327
€ 4.150
€ 201
€ 326.507

Aannames, aantallen en kosten
Verwachtte aantal aanmeldingen

Totaal inco
Aanmeldingen

Buren

Culemborg

Maasdriel

434
75

466
81

403
70

Buren

Culemborg

Maasdriel

13.893
14

14.838
15

12.648
13

Buren

Culemborg

Maasdriel

8.500
4

9.000
5

7.700
4

NederBetuwe
392
68
17%

Tiel
685
119

West
Betuwe
828
143

West Maas
en Waal
311
54

West
Betuwe
26.037
26

West Maas
en Waal
10.017
10

West
Betuwe
16.000
8

West Maas
en Waal
6.100
3

Zaltbommel

Totaal

464
81

3.984
691

Zaltbommel

Totaal

14.892
15

126.323
126

Zaltbommel

Totaal

9.100
5

77.200
39

Op basis van aanmeldingen Neder-Betuwe
Verwachtte aantal tonnages

Verwacht kg
Verwacht ton

NederBetuwe
12.192
12

Tiel
21.806
22

Verwachtte aantal luierzakken

Luierzakken
Dozen

NederBetuwe
7.500
4

Tiel
13.300
7

Inzamelkosten
Type voertuig
Omschrijving
Buren
Culemborg
Maasdriel
Neder-Betuwe

Aantal
routes
1,0
0,5
1,0
1,0

Uren per route
9
9
9
9

Frequentie
per jaar
26
26
26
26

Achterlader Zijlader
1
1
1
1

Personeel
Kraanwa
gen

Chauffeur

Belader

Totaal

1
1
1
1

1
1
1
1

€ 38.319,84
€ 19.159,92
€ 38.319,84
€ 38.319,84

Tiel
West-Betuwe
West Maas en Waal
Zaltbommel

1,0
1,5
1,0
1,0

9
9
9
9

26
26
26
26

Totaal
Voertuig
Achterlader
Zijlader
Kraanwagen

Omschrijving
Buren
Culemborg
Maasdriel
Neder-Betuwe
Tiel
West-Betuwe
West Maas en Waal
Zaltbommel

Uurtarief
€ 39,40
€ 42,24
€ 45,08

Personeel
Belader
Chauffeur

Uren per
route
7
5
7
7
9
14
6
8

Totaal
Aannames uren inzameling
Zorgroute
Bedrijfsroute
Mislopen inkomsten
26 ledigingen 240 liter container
per jaar

Prijslijst

€ 9,60 per lediging
€ 249,60

Uurtarief
€ 62,18
€ 62,18

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

€ 38.319,84
€ 57.479,76
€ 38.319,84
€ 38.319,84

Structuele kosten
Inzamelkosten luiers
Transport luiers
Overslag luiers
Verwerking luiers bij ARN

€ 8,98 per ton
€ 9,00 per ton
€ 105,50 per ton (tarief 2021)

Investeringen
Minicontainer
Chip

Prijs
€ 25,00
€1

Eenheid
per minicontainer
per chip

Prijs
€ 35

Eenheid
per minicontainer

Eenmalige kosten
Uitzetten minicontainers
Afschrijvingen
12 jaar tegen 2,12%

Prijs

Eenheid
zie hierboven

2,12%
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Combinatie inzamelsystemen
Overzicht kosten bij minicontainer 2 wekelijkse lediging incomateriaal en semi-ondergrondse containers met wekelijkse lediging

Kapitaallasten
Structurele kosten
Totaal
Per huishouden

Tiel

West Betuwe

€ 10.657
€ 99.488
€ 110.145

NederBetuwe
€ 8.911
€ 97.601
€ 106.513

€ 8.202
€ 99.168
€ 107.371

€ 24.803
€ 171.861
€ 196.664

West Maas en
Waal
€ 9.737
€ 90.993
€ 100.730

€ 10,72

€ 11,92

€ 5,79

€ 9,69

€ 12,29

Buren

Culemborg

Maasdriel

€ 9.803
€ 101.643
€ 111.446

€ 7.213
€ 66.031
€ 73.244

€ 10,22

€ 5,94

Zaltbommel

Totaal

€ 10.692
€ 103.776
€ 114.468

€ 90.019
€ 830.561
€ 920.580

€ 9,86

€ 9,10

