
Afval en 

grondstoffenrapportage 

1e kwartaal 2021

Algemeen Bestuur, 

20 mei 2021



Inhoud presentatie

Ontwikkelingen grondstoffenmarkt

Overall beeld tonnages en tarieven

Ontwikkelingen per grondstof 

Vervuiling en afkeur

Conclusies



Inleiding

ZORGELIJKE 
TREND!!



Ton per maand

Grondstoffen

Restafval



Tonnage grondstoffen overall

Bevindingen 1e kwartaal 2021:

Lichte stijging totaal tonnen grondstoffen 

t.o.v. 2020-Q1

Ton Restafval ongeveer gelijk aan 2020-Q1

Gebaseerd op ingezamelde tonnen, 

rekening houdend met afkeur door Avri



Tarieven grondstoffen overall

Bevindingen 1e kwartaal 2021:

Tarieven liggen grotendeels vast in jaar- of 

meerjarige contracten

Tarief papier is gestegen door marktontwikkeling 

en nieuw contract

Hoger tarief textiel vanwege nieuw contract



Ton en tarief per afvalfractie

Vanwege verdere automatisering nieuwe 

presentatie in drie grafieken:

1. Ton 2021 per 

maand gerealiseerd 

en begroot

3. Tarief 2021   

per maand  

gerealiseerd, 

begroot en 

tarief 2020

2. Ton per maand 

gerealiseerd, 

2020 en 2021



Restafval

Aanbod 2021-Q1; 

Tonnen vrijwel gelijk aan 

2020-Q1

Tarief;

Lager tarief in 2021 omdat 

verplichting WMW aan ARN 

is vervallen (1200T-80K)

Situatie markt;

Onderzoek nascheiding

restafval Tiel

Ton:



GFT

Aanbod 2021-Q1; 

Zelfde aanbod als 2020-Q1

Dal februari 2021 vanwege 

sneeuw en vorst

Tarief;

Lichte stijging tarief vanwege 

indexatie (contract 2023)

Situatie markt;

Onderzoek duurzame 

verwerkingsmethoden (regio 

deal)

Landelijke trend is meer 

vervuiling, ook bij Avri

Ton:



Papier

Aanbod 2021-Q1; 

Meer ton t.o.v. 2020-Q1

Meer ton dan begroot

Verklaring is online aankopen

Vervuiling zorgelijk, nog steeds 

o.a. textiel in minicontainers

Tarief;

Verdere stijging markttarief

Nieuw contract

Situatie markt;

Minder aanbod op markt

Ton:



PMD

Aanbod 2021-Q1; 

Meer tonnen t.o.v. 2020

Deels door Corona

Aandeel vervuiling 20% volgens 

sorteerproeven 2020

Tarief;

Vergoeding ongewijzigd

Afrekening 2017 t/m 2020 geschil 

verwerker

Situatie markt;

VNG overeenkomst tot 2029

Verwerkingscapaciteit onvoldoende

Ton:



Textiel

Aanbod 2021-Q1; 

Lager dan 2020-Q1 vanwege 

sluiting winkels (landelijke trend)

Vervuiling aanwezig, 

vochtprobleem opgelost

Tarief;

Nieuw contract afgesloten p.i.

februari met hoger tarief

Situatie markt;

Onderzoek analyse kwaliteit 

Onderzoek zelf sorteren (regio 

deal)

Ton:



Glas

Aanbod 2021-Q1; 

Lichte stijging ton t.o.v. 

2020-Q1

Schone afvalfractie

Tarief;

Lichte stijging tarief

Situatie markt;

Meer transportkosten

Beperkte markt

Ton:



Kosten/opbrengsten afvalstromen 2021

Totale 

kosten/opbrengsten 

per afvalfractie 1e

kwartaal 2021.



Ontwikkeling 2020-2021 saldo kosten 

en opbrengsten per maand

Verder herstel saldo is te verklaren uit:

Gestegen tarieven papier en textiel

Toename tonnen grondstoffen

Lage tonnen gft (seizoeneffect)

Restafval lagere kosten (WMW)

Saldo exclusief kosten afkeur verwerkers 

(volgende sheets)



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; 

bijvoorbeeld 20 ton pmd in 1e kwartaal 2021

Lagere baten grondstoffen

Verwerkers papier en textiel rekenen aanvullende 

kosten voor afvoer vervuiling 

Risico: aandeel vervuiling in pmd bedraagt op basis 

van sorteerproeven circa 20%



Kosten/opbrengsten textiel 2020-2021

Saldo 2021-Q1 kosten/opbrengsten 

textiel weer positief door het nieuwe 

1-jarige contract p.i. februari:

Hogere opbrengst door hoger 

tarief

Lagere kosten vervuiling



Kosten verwerker vervuiling papier 

2020-2021

2021-Q1 lagere kosten 

vervuiling papier door nieuwe 

contract afspraken

Realisatie 2020



Waarschuwing mogelijke, 

toekomstige kosten vervuiling PMD

Uitgangspunten:

20% vervuiling o.b.v. sorteerproeven 2020

Afkeurkosten tegen tarief restafval Avri

Gewijzigde acceptatievoorwaarden pmd



Conclusie
Nieuwe contracten verwerking papier en textiel 

zorgen voor betere uitgangspunten

Herstel markttarief papier

Lagere kosten restafval (einde verplichting WMW)

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.


