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Tonnage grondstoffen overall

Update



Tonnage grondstoffen overall

Bevindingen 2020 t.o.v. 2019:

Toename tonnen grondstoffen

Afname tonnen restafval sinds nieuwe 

afvalbeleid juli 2019

Gebaseerd op ingezamelde tonnen



Tarieven grondstoffen overall

Update



Tarieven grondstoffen overall

Bevindingen 2020 t.o.v. 2019:

Tarieven liggen grotendeels vast in jaar- of 

meerjarige contracten

Papier en textiel markttarieven per maand

Tarief papier is eerst gedaald en daarna gestegen

Lager tarief textiel

PMD ander vergoedingsysteem p.i. 1 maart 2020



Restafval

Aanbod; 

Vanwege nieuwe inzamelbeleid in 

2020 minder ton dan in 2019

Sinds Corona-pandemie meer 

aanbod

Tarief;

Ongewijzigd (contract 2024)

Situatie markt;

Onderzoek nascheiding

Tonnage:

Tarief:

Update



GFT
Aanbod; 

In 2020 meer aanbod

Nadeel € 70.000

1e Afkeur door verwerker

Tarief;

Ongewijzigd (contract 2023)

Situatie markt;

Onderzoek/verkenning 

duurzame 

verwerkingsmethoden

Landelijke trend is meer 

vervuiling

Tonnage:

Tarief:

Update



Textiel
Aanbod; 

Aanbod 2020 ongeveer gelijk aan 

2019

Vervuiling zorgelijk, veelal niet-

gedefinieerd als textiel

Ondanks Corona-maatregelen textiel 

inzameling in stand gehouden

Tarief;

Ongewijzigd laag

Situatie markt;

Onderzoek analyse kwaliteit 

Onderzoek zelf sorteren

Tonnage:

Tarief:

Update



Papier
Aanbod; 

Meer tonnen in 2020

Meer papier/karton door online 

aankopen

Vervuiling zorgelijk, nog steeds 

veel textiel in minicontainers

Tarief;

Na daling, stijging tarief in 2020

Situatie markt;

Minder aanbod op de markt

Tonnage:

Tarief:

Update

Update



PMD
Aanbod; 

Meer tonnen in 2020

Deels door Take-away

Vervuiling toegenomen

Tarief;

Vergoeding stelsel veranderd

Minder risico nieuw stelsel

Vergoeding Afvalfonds 2017-

2018 is afgerond

Afrekening 2017 t/m 2020 

geschil verwerker

Situatie markt;

VNG langdurige overeenkomst

Verwerkingscapaciteit 

Nederland onvoldoende

Tonnage:

Tarief:

Update

U p d a t e



Glas

Aanbod; 

Lichte stijging in 2020

Schone afvalfractie

Tarief;

Update: ongewijzigd

Situatie markt;

Meer transportkosten

Beperkte markt

Tonnage:

Tarief:

Update



Ontwikkeling saldo kosten en 

opbrengsten afvalstromen per maand

Update

Na afname saldo begin 2020, 

gedeeltelijk herstel saldo eind 2020

Is te verklaren uit:
Gestegen tarief papier

Toename ton papier en pmd

Afname ton gft (seizoeneffect)



Toelichting vervuiling grondstoffen

Sinds nieuw inzamelbeleid en Corona meer 

vervuiling bij papier, pmd, textiel en gft

Avri zet in overslaghal duidelijk zichtbare vervuilde 

vrachten grondstoffen over naar restafval

Lagere baten grondstoffen

Verwerkers papier en textiel rekenen aanvullende 

kosten voor afvoer vervuiling 

Verwerker papier brengt sorteerkosten in rekening 

als % vervuiling norm (3%) overschrijdt

Risico: kosten vervuiling pmd toegenomen



Kosten vervuiling grondstoffen textiel 

en papier in 2020

Kosten vervuiling papier lager dan 

prognose vanwege nieuwe afspraak met 

verwerkerMaandelijkse kosten vervuiling textiel 

overschrijden de begroting.



Toetsing restafval (kg/inw) aan doelen

Uitgangspunten:
• Restafval = fijn + grof
• Fijn restafval inclusief afkeur grondstoffen door Avri en verwerkers
• Bron landelijk 2013-2019: CBS

Realisatie 2020 = 82 kg/inw

Avri doelstelling 2020 van 
75 kg/inw is niet behaald.

Avri voldoet in 2020 wel 
ruim aan de landelijke 
doelstelling van 100 kg/inw

Verklaring hogere kg/inw:

• Meer restafval door 
Corona crisis (enkele 
kg/inw)

• Meer afkeur/vervuiling 
grondstoffen dan eerder 
was aangenomen

• Als de grondstoffen zuiver 
zouden zijn; 77 kg/inw 
restafval.

• Zonder vervuiling én 
zonder Corona zou 75 
kg/inw naar verwachting 
zijn behaald



Conclusie

Corona leidt tot onstabiliteit in aanbod, markt 

en vervuiling

Schone grondstoffen zijn noodzakelijk

• Om meer opbrengsten te ontvangen

• Om meer kosten te besparen

• En daarmee onze doelen te halen

Landelijke focus verschuift van minder kg 

restafval naar schonere grondstoffen.


