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Woensdag 16 december 2021 van 08.30 tot 12.00 uur vergadert het Algemeen Bestuur van Avri digitaal, via 
Microsoft TEAMS. 
 

Agenda 
 

1. Opening  

2. Vaststellen agenda  

3. Mededelingen  

4. Ingekomen stukken  

 4.1a Brief Provincie, goedkeuring begroting Bijlage 4.1a 
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Besluit Datum

1 november 2021

Zaaknummer

2021-006116

Onderwerp
Begroting 2022

Inlichtingen bij

Provincieloket
026 359 99 99
yostgeIder1and.nl

U heeft uw begroting 2022 aan ons toegestuurd. Gelet op het bepaalde in artikel 35, lid 6 Wgrjo.

artikel 203 Gemeentewet hebben wij uw begroting beoordeeld. Daarbij hebben wij ook de

toezending van de door u vastgestelde jaarrekening 2020 betrokken.

Oordeel:

De begroting 2022 is naar ons oordeel structureel en reëel in evenwicht. De begroting 2022 en ook

de daarop betrekking hebbende begrotingswijzigingen behoeven daarmee geen goedkeuring van

Gedeputeerde Staten. Dit betekent dat uw gemeenschappelijke regeling voor het jaar 2022 onder

repressieftoezicht staat. Dit is de lichtste vorm van toezicht.

Aandachtspunt:

Naar aanleiding van onze analyse van uw begroting geven wij de volgende aandachtspunten aan u

mee:

Weerstandsvermogen

In de bijlage bij deze brief vindt u een nadere toelichting.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te informeren en gaan ervan uit dat u onze brief dan wel

de inhoud daarvan deelt met de colleges en raden van de deelnemende gemeenten aan uw

gemeenschappelijke regeling.

Markt ii 1 68u CGArnhem

Postbus 9090 68oo GXArnhern

026 359 99 99
post@gelderland.nl

www.gelderland.nl

BNG Bank Den Haag

NL74BNGH0285010824

BIC-code BNG Bank: BNGHNL2G

Btw-nummer: NLool825loo.Bo3

KvK-nummer: 51468751
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Geachte leden van het bestuur,
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Zaaknummer
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Meer informatie

Wilt u meer informatie over deze brief?
Neem dan contact op met het provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99.

Hoogachtend,

namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

Jürgen Rau

Teammanager Interbestuurlijk Toezicht

Bij Iage(n):

Aandachtspunten provinciaal toezicht

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit bezwaar maken. Richt uw

bezwaarschrift aan: Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX

Arnhem. Graag ‘bezwaarschrift’ vermelden op de envelop en op de brief.

U kunt uw bezwaarschrift ook elektronisch indienen op het portaal Rechtsbescherming. Hiervoor gebruikt u

DigiD, eHerkenning of eIDAS.

Meer informatie vindt u op www.gelderland.nI/bezwaren en bij het Provincieloket 026 359 99 99.

Als u een bezwaarschrift indient, kunt u bij de rechter een verzoek indienen voor een voorlopige voorziening. Zie

www.rechtsDraak.nI.

Eprovincie
Gelderland
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Bijlage

Weerstandsvermogen

Dein de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing opgenomen risico’s zijn becijferd op
€7,7 mln. Hier staat op dit moment een beschikbare weerstandscapaciteit tegenover van € 2,6 mln.
Deze beschikbare capaciteit voldoet niet aan het risicoprofïel en de daaraan door u zelf gestelde
minimumnorm. Wij hebben geconstateerd dat in de begroting en meerjarenramingen de
weerstandscapaciteit jaarlijks zal worden versterkt maar vooralsnog onvoldoende blijft. Dit zou
kunnen betekenen dat de deelnemende gemeenten hiervoor eventueel aangesproken zouden
kunnen worden. Wij adviseren u een zodanig weerstandsbeleid te voeren zodat uw
weerstandscapaciteit binnen de meerjarentermijn weer aan uw eigen norm gaat voldoen.

Eprovincie
Gelderland



-
t

-
4



        
MOTIE

Naam gemeenteraadsfractie VVD Culemborg
Datum raadsvergadering 22-11-2021
Volgnummer M1
X  Behoort bij agendapunt nr. 6.1

□  Motie over een niet op de agenda     
opgenomen onderwerp

6.1

Onderwerp Motie “Vervolgproces onderzoeksrapport Storten en 
Tekorten”

Ondergetekende(n) dient/dienen de volgende motie in:

De raad van de gemeente Culemborg in vergadering bijeen 22 november ‘21

Overwegende dat:
• De acht in Avri deelnemende gemeenten in het laatste kwartaal van 2020 per motie de wens
uitspraken voor een onderzoek naar de gang van zaken rondom (het ontstaan van) een financieel
tekort bij de gemeenschappelijke regeling Avri, samenhangende met de overdracht van de stortplaats
naar de provincie Gelderland, alsmede de communicatie daarover naar de raden;
• De begeleidingsgroep heeft aangegeven dat het onderzoeksproces is verlopen conform opdracht,
hetgeen heeft geresulteerd in het onderzoeksrapport ‘Storten en tekorten”;
• De onderzoekers van Necker van Naem op 13 september 2021 hun bevindingen hebben toegelicht;
• Het rapport in ieder van de acht raden wordt besproken waarbij de raden zich kunnen uitspreken over
de negen conclusies en de vier lessen (aanbevelingen).
• Deze motie een steun in de rug is ten aanzien van de regionale samenwerking die nodig is om samen op 
te trekken in de sturing op gemeenschappelijke regelingen.  

Constateert dat:
• Een deel van de bevindingen en lessen (aanbevelingen) betrekking heeft op het niveau van de eigen
raad en ambtelijke organisatie, een deel betrekking heeft op de organisatie AVRI maar een belangrijk
deel betrekking heeft op de rol van raden in de aansturing van de GR AVRI;
• De lessen uit het rapport over de rol van de raden het niveau van de eigen Raad en organisatie
ontstijgen en alleen effectief kunnen worden verkend en besproken in een Regionaal (opiniërend)
overleg van Raadsleden;
• De meerwaarde van afstemming tussen Raden op regionaal niveau ook is onderschreven door de
onderzoekers, zowel in het onderzoeksrapport als tijdens de bijeenkomst van 13 september jl.;
• De Begeleidingsgroep AVRI ook heeft overwogen om als aanbeveling een Regionale afstemming voor
te stellen en dat in de bijeenkomst op 13 september deze behoefte door individuele Raadsleden uit
verschillende deelnemende gemeenten ook is geuit.

Is van oordeel dat:
• Het faciliteren van een dergelijke afstemmoment bij uitstek een taak is voor de Griffierskring
Rivierenland welke hiertoe ook is geëquipeerd door Regio Rivierenland en de Gelderland Academie;
• Het, in verband met aanstaande verkiezingen, wenselijk is dat het debat op redelijke termijn
plaatsheeft, zodat bij voorkeur de resultaten nog in deze Raadsperiode teruggelegd kunnen worden in



de Raden en aldaar (in eerste termijn) besproken.
• 

Roept de eigen griffier als lid van de Griffierskring Rivierenland op om:
1. Vanuit de Griffierskring een bijeenkomst te organiseren met de deelnemende raden over de lessen uit
het Avri-onderzoeksrapport ‘Storten en tekorten”;
2. Deze bijeenkomst ruim voor het einde van deze raadsperiode te organiseren zodat de bevindingen
kunnen worden opgenomen in een overdracht aan de nieuw te kiezen raden;
3. Aan te sturen op een datum in januari 2022, daar deze staat gepland voor een regiobijeenkomst;
4. Voorkeur uit te spreken voor een fysieke bijeenkomst, op een nader te bepalen locatie.

en gaat over tot de orde van de dag.

Naam en ondertekening  indiener(s):
Kees de Raad  (VVD Culemborg)



  

     

MOTIE  Verbeterplan: Naar een toekomstbestendige Avri organisatie

Naam gemeenteraadsfractie CDA PvdA GroenLinks CVN SP CU
Datum raadsvergadering 22 november 2021
Volgnummer M3
□  Behoort bij agendapunt nr.

□  Motie over een niet op de agenda     
opgenomen onderwerp

6.1

Onderwerp Rapportage Storten en tekorten

Ondergetekende(n) dient/dienen de volgende motie in:

De Raad van de gemeente Culemborg, in openbare vergadering bijeen op 22 november 2021,

Gelezen de rapportage Storten en tekorten,

Constaterende dat:
- het raadsonderzoek ‘Storten en tekorten’ oproept tot een verbetering van het eigenaarschap van de 
Gemeenschappelijke Regeling (GR) Avri als ook de bestuurlijke controle daarop; 
- de GR Avri al lang niet meer de uitvoeringsorganisatie is zoals destijds bij de oprichting beoogd;
- de deelnemende gemeenten, binnen de huidige werkwijze, beperkt invulling kunnen geven aan het 
eigenaarschap;
- een strategische heroriëntatie op de GR Avri tot de mogelijkheden hoort;
- de raad aan de voorkant betrokken wil zijn bij het proces op een strategische heroriëntatie.

Overwegende dat:
- de raden op dit moment onvoldoende inzicht hebben over eventuele gevolgen van een dergelijke 
heroriëntatie zoals  de voordelen maar ook de risico’s; 
- er een verkenning moet plaatsvinden naar een toekomstbestendige organisatievorm voor de GR
Avri, waaronder bijvoorbeeld een overheids NV; 
- het uitgangspunt moet zijn dat deze organisatievorm financieel zelfstandig kan bestaan, 
marktconform en concurrerend kan werken en moet beschikken over een goed geëquipeerd 
toezichthoudend orgaan; 



- de organisatie in de toekomst oog blijft houden voor sociaal werkgeverschap en een duurzame 
verwerking van afvalstromen; 
- dat per gemeente naar eigen keuze diensten bij deze rechtsvorm kunnen worden ingekocht en
de gemeenten zo zelf de regie in haar eigen beleid kan houden.

Roept het college op:
1. in het algemeen bestuur van de Avri te pleiten voor  het opstellen van een verbeterplan, waarin 

mogelijke strategische scenario’s voor een toekomstperspectief van de Avri worden geschetst;
2. in dit verbeterplan ook te kijken naar een alternatieve rechtsvorm die mogelijk beter aansluit 

bij de wensen van de deelnemende gemeenten en het oplossen van de thans ervaren 
tekortkomingen;

3. bij het opstellen van de scenario’s college/ ambtelijke organisatie en gemeenteraden actief te 
betrekken;

4. dit verbeterplan gereed te hebben aan de start van de nieuwe raadsperiode, zodat de nieuwe 
raden in positie worden gebracht om hierover een besluit te nemen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Naam en ondertekening indiener(s):

Marco van Zandwijk, CDA Culemborg

Yassin Dagdag, PvdA  

Jorien Visser, GroenLinks 

Peter Bos, Culemborg van Nu

Gerard van Breukelen, SP

Kees van der Zaag, ChristenUnie
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Algemeen Bestuur Avri 
  

 OPENBARE VERGADERING -   
 CONCEPT verslag 14 oktober 2021  

  

  

#  Subject  Besluit / Conclusie  
1  Opening   De voorzitter opent de vergadering om 9.00 uur en verwelkomt alle aanwezigen. 

   
2  Vaststellen agenda  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3.  Mededelingen  Er wordt een nieuwe versie van de mededelingen uitgereikt met daarin de 
voortgangsrapportage over de btw-werkwijze. De nieuwe versie is toegevoegd in 
IBABS. 
 
De heer Brouwer geeft een korte toelichting op de mededelingen.  
 
Vragen en/of opmerkingen naar aanleiding hiervan: 

• Maatwerk/zorgcontainers 
West-Betuwe vraagt of het inzichtelijk is dat er verschil te constateren is 
in de verschillende gemeenten. Is dit iets om in het pluspakket op te 
nemen?  

De heer Brouwer antwoordt dat het WMO beleid van de gemeente hierin 
leidend is. Een van de suggesties is dit inderdaad aan het pluspakket toe te 
voegen. De pilot wordt verlengd en dat wordt afgewacht voordat hierover een 
beslissing genomen wordt. 
 

• Voortgang onderzoek btw-werkwijze 
Gemeente Tiel vraagt wanneer de wethouders Financiën en de raden 
hierbij aangesloten worden. Tevens vraagt de wethouder wie bedacht 
heeft dat hier een onderzoek naar moest komen. 

De heer Brouwer antwoordt dat er 5 november een laatste ambtelijk overleg 
is ingepland met alle fiscale en financiële specialisten van de gemeenten. 
Ook moet de accountantstoets nog plaatsvinden. Daarna kan zo snel 
mogelijk het bestuurlijk overleg georganiseerd worden.  
Het is niet één op één aan te wijzen wie bepaald heeft dat er een onderzoek 
moest komen. Wel blijkt dat het een lastige kwestie is en dat de financiële 
deskundigen hier vragen over stelden, waarna vervolgens weer contra-
expertise nodig was om antwoorden te kunnen formuleren.  
Gemeente Zaltbommel vindt het goed dat deze kwestie vroegtijdig aan de 
orde komt. 
De werkwijze is in de afgelopen jaren tot nu toe goedgekeurd door alle 
betrokken accountants. In feite is het zo dat, gezien de gewijzigde wetgeving 
anno 2021, de werkwijze tegen het licht moet worden gehouden.  

    
      
Aanwezige AB-leden      
gemeente Buren  De heer P. Neven  Lid AB  
gemeente Culemborg  De heer J.A.W.A. Reus  Voorzitter DB en AB   
gemeente Maasdriel  De heer E.H.C. Hoften  Lid AB  
gemeente Neder-Betuwe  De heer S.H.R. van Someren  Lid DB en AB  
gemeente Tiel  De heer F. Groen  Lid AB  
gemeente West Betuwe  Mevrouw A. IJff  Lid AB  
gemeente West Maas en Waal  De heer E. Peters  Lid AB  
gemeente Zaltbommel  De heer W. Posthouwer  Lid DB en AB  
      
Woordvoerders namens Avri  De heer W. Brouwer  Directeur Avri / secretaris Bestuur  
      
Afwezig m.k.  Medewerker 

Bestuurssecretariaat 
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Afgesproken wordt dat in de nieuwsbrief voor de raadsleden het proces tot 
nu toe over dit onderwerp zal worden opgenomen. Actie WB √ 
Zodra er meer duidelijkheid is zullen de wethouders Financiën hierbij 
betrokken worden waarna bespreking in diverse gremia kan plaatsvinden. 
Actie WB. 
 

• Aanslagen provinciaal nazorgfonds 
De heer Brouwer deelt mee, dat gezien de risicobeheersing vanuit de 
provincie de kortst mogelijke periode voor overdracht over tien jaar is. 
Met een aanslag van gemiddeld één miljoen euro per jaar, wordt over 
tien jaar het benodigde bedrag gespaard.  
In de begroting van dit jaar is een bedrag opgenomen. Dit gaat om de 
feitelijke betaling. In de begroting is een ‘spaarbedrag’ opgenomen. De 
provincie stelt nu dat dit in het spaarfonds komt. De heer Brouwer stelt 
dat dit niet ongunstig is, omdat de rekenrente 3,1% bedraagt.   
Mevrouw IJff merkt op dat de mededeling als een tegenvaller gelezen 
kan worden, maar nu blijkt dat dit in lijn is met de verwachting. Deze 
opmerking zal verwerkt worden in de mededeling.  Actie WB √ 

 

4.  Ingekomen stukken  De motie van de gemeente Neder-Betuwe over de houtskoolschets Avri wordt 
aan de ingekomen stukken toegevoegd. 
Gevraagd wordt om een toekomstbeeld te schetsen van een mogelijke 
wenselijke koers in het licht van de beoogde milieudoelen.  
De voorzitter merkt op dat dit in feite een soort uitwerking van het koersplan is. 
Hierover zal intensiever met de raden beraadslaagd worden. Dit komt verder aan 
de orde bij het koersplan.  
 
Tiel heeft gisteravond, 13 oktober,  in de raadsvergadering een tweetal moties 
aangenomen:  
- Een motie over het organiseren van een regionale raadsbijeenkomst om de 

conclusies en aanbevelingen van storten en tekorten te bespreken 
- De tweede motie vraagt aan de heer Groen te pleiten voor een andere 

samenstelling van het DB Avri.  
Omdat dit vers van de pers is en de AB-leden hier nog geen kennis van hebben 
kunnen nemen stelt de heer Groen voor om deze motie in deze vergadering voor 
kennisgeving aan te nemen.  
Wat betreft het proces wordt afgesproken te wachten totdat het rapport storten en 
tekorten in alle raden aan de orde is geweest. De heer Brouwer zal dit checken 
en vervolgens zal hierover een extra AB-vergadering gepland 
worden.  Actie  WB √  
De bestuurlijke reactie komt bij agendapunt 8.1. aan de orde.  
 

 
5.  Besluitenlijst en actielijst  

5.1  Verslag AB 7 juli 2021  Besluit: het AB stelt het verslag van 7 juli 2021 conform vast.  

5.2  Actielijst  De actielijst is niet bijgevoegd en zal daarom in de volgende vergadering aan de 
orde komen. Actie WB/BS √ 

6. Terugkoppeling  
Platformbijeenkomst 13 
september 2021  

De voorzitter meldt dat er twee bijeenkomsten zijn geweest. Een 
platformbijeenkomst ter voorbereiding van deze vergadering en een 
raadsinformatiebijeenkomst om de begrotingswijziging die in december op de 
agenda staat in te leiden. Deze laatste was erg kort.  
Het AB-voorstel voor december wordt binnenkort op de site geplaatst. Het 
voorstel van het DB is om de heffing met € 5 minder te laten stijgen, met als 
kanttekening dat er ook een andere keuze gemaakt kan worden. Het is de 
verantwoordelijkheid van de portefeuillehouders om dit in de raden aan de orde 
te stellen. 
 

7.  Ter besluitvorming  
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7.1  AB voorstel 
Bestuursrapportage 2021  

Het Dagelijks Bestuur stelt voor om de bestuursrapportage 2021 vast te stellen 
en in te stemmen met de begrotingswijzigingen en reserve mutaties voor 2021 en 
in te stemmen met de opgenomen (bijstelling van) investeringskredieten voor 
2021. 
 

• Zaltbommel heeft moeite met de dekking van de ORT. Het risico is 
inderdaad al jaren opgenomen in de risicoparagraaf. Voor de IBOR-
activiteiten worden de lasten die boven de begroting zijn verrekend met 
de gemeenten. Voor het pluspakket betekent dit een exploitatietekort 
van  
351.000,00 euro. Voorgesteld wordt om dit te dekken vanuit de reserves. 
Daarmee wordt afgeweken van eerdere afspraken. Gemeente 
Zaltbommel stelt voor deze extra kosten op basis van de 
raamovereenkomst van de IBOR-gemeenten te verrekenen. 

  

• Culemborg merkt op dat het college dezelfde opmerking heeft gemaakt.  
 

• Maasdriel is het met bovenstaande eens. Het onderliggend argument is 
dat die IBOR-taken die niet door de gemeente bij Avri zijn belegd, wel 
zijn uitgevoerd. De gemeente Maasdriel stemt niet in met dit 
dekkingsvoorstel. 
 

• West Betuwe sluit zich bij bovenstaande aan. Hier wordt iets voorgesteld 
dat niet heel logisch is. Er is sprake van een pragmatische keuze.  
 

• West Maas en Waal stelt voor om ten aanzien van het punt op pagina 13 
en 14, onderzoek btw-mengpercentage, de besluitvorming volgens de 
normale weg van MT, DB en AB te laten lopen.  
 

• Buren merkt op dat er een jaarlijkse afrekening plaatsvindt van de DVO, 
daar kunnen meevallers en tegenvallers met elkaar verrekend worden. 
Dat is een zakelijke transactie tussen een gemeente en Avri. Dit kan niet 
ten koste gaan van de niet-IBOR-gemeenten. Behalve dit punt stemt de 
gemeente Buren in met de bestuursrapportage.  
 

• Tiel is het eens met de vorige sprekers. In Tiel was het de vraag waar de 
ORT ineens vandaan komt. Althans het lijkt erop dat dit zich nu ineens 
voordoet. 
 

• Neder-Betuwe gaat niet akkoord met een naheffing uit het verleden. De 
boekjaren zijn immers afgesloten. Het voorgestelde dekkingsvoorstel is 
daarom het meest pragmatische en best haalbare voorstel. 

 
De heer Brouwer geeft een toelichting op het voorstel en waar het vandaan komt. 
Lange tijd is verondersteld dat de ORT niet uitbetaald hoefde te worden. De OR 
meende van wel en heeft sinds dit sinds 2018 meermaals aangekaart bij de 
WOR- bestuurder. Eind 2019/begin 2020 is dit opgepakt en is onderzocht of 
medewerkers nu wel of geen recht hebben op nabetaling van de ORT. Dit bleek 
wel het geval. Vervolgens is per persoon in kaart gebracht hoeveel dit met 
terugwerkende kracht is. 
 
De voorzitter memoreert dat er in de tussentijd ook een directeurswissel geweest. 
 
De heer Brouwer stelt dat er een raamovereenkomst is én een DVO met een 
jaarlijkse afrekening. Er is afgesproken dat er geen reserve in het pluspakket 
wordt opgebouwd voor dit soort tegenvallers. Het tekort van 350.000,00 euro  
wordt over drie posten verdeeld. De eerste 200.000 euro heeft een directe link 
met het pluspakket, 100.000,00 euro gaat direct over het pluspakket, en 
50.000,00 euro die voortkomt uit de ontvlechtingskosten van gemeente Neerijnen 
betreft ook het pluspakket. Er is bewust voor bedrijfsafval gekozen. Hiervoor was 
een positief resultaat al in de begroting opgenomen. Dat blijft ook staan. De extra 
plus kan aangewend worden om dit tekort te dekken.   
De heer Brouwer meldt dat dit aanleiding kan zijn om een voorstel op te stellen 
om in de toekomst toch een reserve op te bouwen in het pluspakket. 
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• West Betuwe kan zich wel vinden in de oplossing. Maar het begint bij het 
eerder genomen besluit dat er geen reserve is voor de IBOR-taken. Op 
dat moment is in feite besloten dat de risico’s over alle gemeenten 
verdeeld moeten worden.  
 

• Tiel stelt dat het zuur is, de afvalstoffenheffing kan nu voor een deel 
verlaagd worden, maar het had meer kunnen zijn. Er moet een oplossing 
voor gevonden worden.   

 

• Neder-Betuwe is van mening dat de ORT uiteraard moet worden 
uitbetaald. Als AB-lid van de GR Avri deelt hij de mening van andere AB-
leden dat dit niet op de basistaken kan drukken. Maar de gemeente  
heeft, als contractant van IBOR-diensten van Avri, geen mogelijkheden 
om het boekjaar open te breken.  
 

De heer Brouwer merkt op dat het uitgangspunt is om per jaar af te rekenen. Het 
huidige voorstel komt het dichtst in de buurt. 
Wanneer dit voorstel niet akkoord is ontstaat er een tekort op de personele 
kosten die vervolgens toch ook drukt op het resultaat van de GR-Avri.. 
 

• West Betuwe merkt op dat dit bloot legt dat de scheiding tussen IBOR en 
afvalstoffen niet sluitend is.  

 
De heer Brouwer bevestigt dit. De aanname was destijds om alles in één jaar af 
te rekenen. En wanneer de risico’s te overzien zijn dan is dat haalbaar. Voor 
2021 is dit in de DVO’s verwerkt. Er is geen buffer om de risico’s over de jaren te 
spreiden. Er zou afgesproken kunnen worden dat de afnemers van de IBOR-
taken sparen in het pluspakket.  
De voorzitter vraagt of dit inderdaad een goed idee is. 
 

• Zaltbommel stelt dat er dan verschillen kunnen ontstaan voor gemeenten 
die later instappen. Het alternatief is dat de gemeente zelf hiervoor een 
reserve opbouwt.  
 

• Neder-Betuwe is er voor dat hiervoor een voorstel gemaakt wordt. Dit 
moet dan in die mate gespecificeerd worden dat het duidelijk is wie 
waarvoor betaalt.  
 

• West Betuwe is van mening dat dit eenvoudig te beheren moet zijn. 
 

• Tiel vindt het een goed idee. Kwesties van IBOR-gemeenten komen nu 
in het gehele bestuur aan de orde. Gemeenten zonder IBOR-taken 
beslissen daarin mee. IBOR is geïntegreerd in Avri-afval, maar er zijn 
maar een paar IBOR-gemeenten. Dit zou veranderd moeten worden. 
Vervolgens kun je het hebben over verschillende diensten.  

 
De voorzitter stelt dat in het kader van de bespreking van de houtskoolschets met 
de raden ook aan de orde komt of deze GR-constructie nog voldoet.  
Met betrekking tot de kwestie van de ORT die nu voorligt suggereert de voorzitter 
dat er nu dekking op voorhand via deze bestuursrapportage geregeld is of dat dit 
als tekort op de jaarrekening geboekt wordt.  
 

• West Betuwe wil voorkomen dat het lijkt of dit van invloed is op de 
afvalstoffenheffing. Door dit voorstel wordt het zo zuiver mogelijk 
weggehouden van de afvalstoffenheffing.  

 
De heer Brouwer bevestigt dat het extra plusje zo weliswaar niet toevalt aan het 
basispakket. Maar door dit nu op deze manier aan te wenden hoeft het ook niet 
weggehaald te worden bij het basispakket. 
 

• West Maas en Waal is van mening is dat dit niet ten koste van het 
basispakket kan, maar het moet wel betaald worden. 
 

• Neder-Betuwe vindt dat er in de toekomst een structurele oplossing voor 
moet komen. 
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• Zaltbommel is het niet eens dat de 200.000,00 euro afgeboekt wordt op 
het bedrijfsafval.  
 

• Gemeente Maasdriel vindt het principieel onjuist om te betalen voor 
kosten die deze gemeente niet gemaakt heeft. De gemeente Maasdriel 
stemt niet in met dit dekkingsvoorstel.  

 
De voorzitter stelt dat dit al jaren in de risicoparagraaf is opgenomen, dit is nog 
iets uit het verleden dat weggewerkt moet worden. Het voorstel is de minst 
slechte optie. Er is een patstelling over het boeken van de 200.000,00 euro op 
het bedrijfsafval. De voorzitter stelt voor om niet akkoord te gaan met de dekking 
van deze 200.000,00 euro. Daarover moet het gesprek nog gevoerd worden. In 
ieder geval komt dit punt bij de jaarrekening opnieuw aan de orde. Tot die tijd kan 
er naar alternatieven gezocht worden.   
 

• Mevrouw IJff vraagt wat er precies in de risicoparagraaf hierover is 
opgenomen.  

 
De heer Brouwer antwoordt dat alles in de risicoparagraaf stond omdat niet 
helder was waar dit zou kunnen worden verrekend. Over 650.000,00 euro voor 
het afval is geen discussie, maar over 350.000,00 euro van IBOR kan aan de 
achterkant discussie ontstaan. Wanneer er nu geen besluit genomen wordt komt 
deze post ten laste van de personele kosten op de jaarrekening. Dan komt het 
toch voor rekening van de GR-Avri. Dat kan op dat moment dan niet meer 
aangepast worden.  
 
De voorzitter stelt voor om de 202.000,00 euro van de ORT voor de 
besluitvorming buiten beschouwing te laten. De 150.000,00 euro wordt afgeboekt 
van de reserve van het pluspakket. Daarnaast zal er mogelijk een tweede 
bestuursrapportage komen over dit onderwerp. Dat biedt de mogelijkheid aan 
AB-leden om hierover terug te rapporteren en een gesprek over te voeren. In 
februari kan dit nog een keer aan de orde komen. Dat is nog voor de 
accountantsverklaring. 
 

• Gemeente Tiel gaat hiermee akkoord 

• Gemeente Zaltbommel gaat hiermee akkoord 

• Gemeente Maasdriel gaat hiermee akkoord 

• Gemeente West Betuwe gaat hiermee akkoord, maar er dient wel het 
gesprek aangegaan te worden met de IBOR-gemeenten in hoeverre zij 
een rol kunnen spelen voor een oplossing 

• Gemeente Neder-Betuwe gaat hiermee akkoord 

• Gemeente West Maas en Waal gaat akkoord met dit voorstel. 
De wethouder vraagt of er een voorstel komt hoe dit in de toekomst 
voorkomen kan worden. 
 

De voorzitter antwoordt dat over het laatste het DB zich zal beraden. 
 
Besluit: 
De bestuursrapportage wordt vastgesteld. Er wordt ingestemd de 
begrotingswijzigingen en reserve mutaties voor 2021. Met uitzondering van punt 
2.c. onder financiën. Wel wordt ingestemd met de opgenomen bijstelling van de 
investeringskredieten.  
De 202.000,00 euro zal toegevoegd worden aan de reserve Bedrijfsafval, dan 
wordt het bedrag bij punt 3. 386.000,00 euro. 
 
Mevrouw IJff merkt op dat dit in feite een mooi resultaat is. 
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7.2  AB voorstel Koersplan en 
positionering  

De voorzitter memoreert dat het Koersplan en de positionering al vanaf het 
voorjaar met de raadsleden gedeeld is. De heer Groen merkt op dat de raden 
nog niet het gevoel hebben dat zij hierover hebben kunnen meepraten. 
De voorzitter stelt dat dit vooral het gevolg is van de digitale bijeenkomsten, die 
niet handig zijn voor veel interactie.  
 

• De heer Posthouwer merkt op dat dit ook in de gemeente Zaltbommel  
speelt. In het koersplan komt steeds meer beleid naar voren, terwijl Avri 
een uitvoeringsorganisatie is. De kwaliteit gaat hier voor het tempo.  
 

• Mevrouw IJff stelt voor om het strategisch koersplan en de 
houtskoolschets als samenhangend geheel in de raden aan de orde te 
stellen.  
 

Besluit 
De besluitvorming voor het strategisch koersplan wordt als volgt aangepast: 
“1. Het strategisch koersplan 2021-2025 als discussiestuk vast te stellen als 
vertrekpunt voor raadsconsultatie en debat”. Dan is er een officieel vastgesteld 
discussiestuk.  
De heer Brouwer zal met de griffies overleggen wanneer en hoe dit per raad 
besproken kan worden. De AB-leden zullen dit terugkoppelen met hun raad.  
 
Daarnaast is er  een tekstuele aanpassing in het koersplan: bij de 
kanttekeningen punt 1.1. zullen ook de raden, naast het bestuur, genoemd 
worden.  

 

 

 

8.  Ter bespreking  

8.1  Onderzoeksrapport 
Stortplaats, bestuurlijke 
reactie  

De voorzitter merkt op dat dit ter bespreking op de agenda staat, maar aangezien 
de bestuurlijke reactie er ook in staat is dit in feite ook ter besluitvorming.  
 
Vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van.  
 

• Neder-Betuwe heeft deze bestuurlijke reactie in het college besproken. 
Het college is van mening dat deze tekst de juiste balans heeft tegen 
enerzijds meebewegen met de raden, maar ook weer niet overal in mee 
gaan. Het college heeft ingestemd met de tekst. 
 

• Gemeente West Maas en Waal is het inhoudelijk eens met de 
bestuurlijke reactie. De heer Peters vraagt of dit een reactie is van het DB 
of een reactie van het AB. De voorzitter antwoordt dat dit een AB-reactie 
is. Het DB legt immers geen verantwoording af aan de raden. 
 

• Buren kan zich in vinden in het stuk. Er waren nog wel opmerkingen over 
het opvolgen en uitwerken van de lessen, het beter borgen en het smart 
maken.  
 

De voorzitter merkt op dat dit wel besproken is in het DB, maar dat het AB 
niet alles invult voor de raden. Het is immers een raadsonderzoek. 
 

• Zaltbommel stelt dat de Avri een van de meerdere GR’en binnen de 
gemeente is. De vraag is hoe gedetailleerd moet het zijn. Dit is een 
mooie balans tussen de verschillende rollen. 
 

• West Betuwe is akkoord. 
 

• Maasdriel had ook meer opmerkingen over de details, maar is overtuigd 
door de voorzitter.  
 

• Tiel  heeft in feite 13 oktober een conclusie getrokken. Een van de 
argumenten was het uitblijven van een reactie. Om die reden bemoeit de 
heer Groen zich niet meer met de inhoud van de tekst. Dit komt voor Tiel 
te laat. Er is geen gelegenheid om hier met de raad nog over te praten.  
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Besluit: 
Het AB verstuurt direct na afloop van deze vergadering de reactie naar de griffies. 
Actie WB √  
Vervolgens kan dit dan aan de orde komen in de verschillende gemeenteraden en 
is het wachten op de griffiers voor het organiseren van een gezamenlijk overleg 
en/of besluitvorming. 

9.  Ter informatie    

9.1  Grondstoffenrapportage 
periode t/m 2021-06 

Deze rapportage toont het actuele overzicht van de prijsontwikkeling.  
De heer Brouwer geeft een korte toelichting.  
Het bestuur neemt de rapportage voor kennisgeving aan.  

10.  Rondvraag   

10.1   Gedragssturing West Maas en Waal vraagt of er de volgende keer in het AB een notitie aan de 
orde kan komen inzake het AB-voorstel over de gedragssturing. Bijvoorbeeld de 
afvalcoaches en het chippen.  
West Betuwe sluit zich aan bij deze vraag. Wat is nu de stand van zaken? Dit 
moet ook goed gedeeld worden met de raden.  
 
De voorzitter antwoordt dat de verschillende onderdelen uit het voorstel nu zijn 
opgenomen in het programma GRIP. Er komt dus geen alomvattend voorstel 
meer, maar indien nodig en opportuun- een voorstel per onderwerp.  
 
De heer Posthouwer merkt op dat de samenhang in de gaten moet worden 
gehouden: het een geeft kosten, het ander levert weer wat op.  
 
. 

10.2 Papierinzameling Gemeente West Betuwe vraagt naar de stand van zaken van de alternatieven van 
de papierinzameling.   
De voorzitter antwoordt dat dit op de agenda staat voor de AB vergadering van 
februari.  

11.  Sluiting  De voorzitter bedankt de aanwezigen.   
  
De vergadering wordt om 10.58 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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Algemeen Bestuur GR Avri

CUMULATIEVE ACTIELIJST EN 
AGENDAPLANNING

OPENBARE VERGADERINGEN AB AVRI

Versiedatum 16 december 2021

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.

# Acties 2021 Actiehouder Deadline Voortgang 

2021-02
21.02.10 – 
10.1

Nascheiding: uitkomst van de proef in 
Almere delen met de heer Groen. WB

2021-04
21.04.14-3

Incontinentiemateriaal: bij het voorstel 
verrekening verschillen t.o.v. 
businesscase meenemen

WB

2021-08
21.10.14-7.1

DB beraadt zich over een tweede 
bestuursrapportage inzake de 
uitbetaling van de ORT

JR/WB

2021-10
21.10.14-7.2

Overleg met griffies over bespreking 
strategisch koersplan 2021-2025 WB

2021-11
21.10.14-7.2

Tekstuele aanpassing koersplan: raden 
toevoegen bij kanttekening 1.1. WB

2021-14
21.10.14-3.

Betrekken wethouders financiën bij 
proces voortgang onderzoek Btw 
werkwijze

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

# Doorlopende afspraken 2021 Actiehouder Deadline Voortgang 

D-06
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Agendaplanning Algemeen Bestuur
AB 16 december 2021
(09.00 uur)

DB 08.09.2021 en 06.10.2021
Verzending stukken 21.10.2021  Platform 18.11.2021

• Vaststelling verslag 14 oktober 2021
• T.k. – Sfeerimpressie platformbijeenkomst
• Begrotingswijziging 2022
• Controleprotocol en normenkader 2021
• Verordeningen
• Grondstoffenrapportage periode t/m 2021-10
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Spaaragenda AB
▪ ORT
▪ 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.



Vergaderschema GR Avri 2022

MT Dagelijks Bestuur RBA
Financieel- Platform- Raads-

Algemeen Bestuur Bijzonderheden
overleg incl. RBA bijeenkomst informatieavond

Dag: woensdag Dag: woensdag Dag: maandag Dag: donderdag Dag: wisselend Dag: woensdag Dag: woensdag/donderdag

Stukken verzenden Tijd: 10.00 - 12.00 uur Stukken verzenden Tijd: 11-30 - 14.00 uur Tijd: 14.00 - 16.00 uur Tijd: 10.00 - 12.00 uur Aanvang 19.00 uur Aanvang: 19.00 uur Stukken verzenden Tijd: 09.00 - 11.00 uur

25 oktober 2021 27 oktober 2021 3 november 2021 10 november 2021 do. 20 januari 2022 wordt
16 december 2021 10 februari 2022

22 november 2021 24 november 2021 1 december 2021 8 december 2021 do. 13 januari 2022

3 januari 2022 5 januari 2022 12 januari 2022 19 januari 2022

10 maart 2021
13 april 2022

17 februari 2022 14 april 2022
24 januari 2022 26 januari 2022 2 februari 2022 9 februari 2022

(toelichting kadernota,
jaarstukken en begroting)

21 februari 2022 23 februari 2022 2 maart 2022 9 maart 2022

do. 2 juni 2022 19 april 2022

12 mei 2022

19 mei 2022* * Extra besloten AB, benen op tafelsessie

7 maart 2022 9 maart 2022 16 maart 2022* 23 maart 2022 *

7 juli 2022

*Extra DB uitsluitend voor concept
jaarstukken en begroting

14 maart 2022 16 maart 2022 23 maart 2022* 30 maart 2022 *

21 maart 2022 23 maart 2022 30 maarrt 2022 6 april 2022 (presentatie GR'en aan
nieuwe raadsleden)

18 april 2022 20 april 2022 4 mei 2022 11 mei 2022

20 juni 2022 22 juni 2022 27 juni 2022** 29 juni 2022** 2 juli 2022**
** Nazending nota zienswijzen voor AB

** Extrra DB uitsluitend voor zienswijzen
jaarstukken en begroting

23 mei 2022 25 mei 2022 1 juni 2022 8 juni 2022

ma. 12 september 2022

5 oktober 2022

18 augustus 2022

22 september 2022* * Extra besloten AB, benen op tafelsessie

20 juni 2022 22 juni 2022 29 juni 2022 6 juli 2022 13 oktober 2022

29 augustus 2022 31 augustus 2022 7 september 2022 14 september 2022
do. 17 november 2022 20 oktober 2022 15 december 2022

26 september 2022 28 september 2022 5 oktober 2022 12 oktober 2022

24 oktober 2022 26 oktober 2022 2 november 2022 9 november 2022
? januari 2023 22 december 2022 16 februari 2023

21 november 2022 23 november 2022 30 november 2022 7 december 2022

Vastgesteld in Dagelijks Bestuur van ….2021

Alle vergaderingen vinden plaats op het hoofdkantoor Avri te Geldermalsen. Op verzoek van gemeenten kan een vergadering op locatie plaatsvinden.
concept versie 4



 

Aan : Algemeen Bestuur 

Vergadering : 16 december 2021 

Agendapunt :  

Van : Dagelijks Bestuur 

Onderwerp : 
Wijziging erfpachtovereenkomst 
Regio Rivierenland met Avri en 
aankoop gronden 

 
 
Voorstel 

1. In te stemmen met de (budget neutrale) aankoop van de “Avri” (grond)percelen van Regio 
Rivierenland (hierna: RR) door Avri voor de boekwaarde van € 2.028.519 

2. Een investeringskrediet hiervoor beschikbaar te stellen. 
3. In te stemmen met de overname van twee hiervoor afgesloten externe geldleningen (waarde op 1-

1-2022 € 1.737.500) ter f inanciering hiervan.  
4. De bestaande afspraken over desintegratiekosten te continueren in een nieuwe onderhandse 

overeenkomst tussen Avri en Regio Rivierenland. 
 
 
 
Inleiding 
Op 1 december 2015 is de gemeenschappelijke regeling Avri tot stand gekomen. Deze verzelfstandiging 
heef t plaatsgevonden onder de volgende bestuurlijk vastgestelde voorwaarden (bron; AB voorstel Regio 
Rivierenland Integrale besluitvorming afsplitsing Avri d.d. 24 juni 2015): 

• Budgetneutraliteit; voor beide partijen geen financieel nadeel 

• Een oplossing die in meerjarig perspectief beide partijen een goede basis geeft voor een duurzame 
gezonde f inanciële positie 

• Beide GR’en moeten autonoom kunnen opereren en onderlinge afspraken moeten geen 
belemmering vormen voor een zelfstandige uitoefening van de eigen bedrijfsvoering  

• De oplossing moet acceptabel zijn voor de gemeenten en de instemming krijgen van de besturen 
van beide GR’en. 

 
De gronden waarop en van waaruit Avri werkt worden op basis van bovenstaande uitgangspunten vanaf de 
start van de zelfstandige bedrijfsuitoefening door Avri door RR in erfpacht aan Avri uitgegeven waartoe een 
eeuwigdurende erfpachtovereenkomst is afgesloten. RR is op dit moment  juridisch eigenaar van de in 
erfpacht uitgegeven gronden en Avri heeft het economisch gebruiksrecht via het recht van erfpacht. De 
erfpachtconstructie geldt voor de gronden waarop de milieustraten en gebouwen zijn gevestigd in 
Geldermalsen (terrein Avri), Tiel, Culemborg en Zaltbommel: 

• Meersteeg, Geldermalsen, groot 38 ha 37 are en 56 ca (383.756 m2) 

• Riemsdijk, Tiel, groot 49 are en 80 ca (4.980 m2) 

• Randweg, Culemborg, groot 64 are en 81 ca (6.481 m2) 

• Dwarsweg, Zaltbommel, groot 54 are (5.400 m2) 

 
De overeengekomen erfpachtconstructie is als middel gebruikt om financiële compensatie aan Regio 
Rivierenland mogelijk te maken en invulling te geven aan de uitgangspunten van juni 2015. 
Dit betreft de jaarlijkse vergoeding van desintegratiekosten door Avri aan RR voor compensatie van 
achterblijvende overheadkosten, die ontstonden bij de afsplitsing van Avri (€ 133.214) en vergoeding van 
de rentelasten voor f inanciering van de gronden (oorspronkelijk € 88.000 en inmiddels afgebouwd naar € 
68.000 per 2021). Deze lasten zijn in de begroting van Avri opgenomen en worden gedekt door de 
afvalstoffenheffing (€ 2 per huishouden).  
 
Heroverweging 
Avri heef t – in het kader van de afgesproken evaluatie na 4 jaar – in 2019 interesse getoond de 
grondpercelen van  RR over te nemen, omdat Avri in de huidige situatie juridisch gezien niet volwaardig kan 
deelnemen aan het economische verkeer. Sterker nog; Avri en RR zijn juridisch van elkaar afhankelijk 
wanneer derde partijen activiteiten op het Avri terrein zouden willen ontplooien. Regio Rivierenland 
(juridisch eigenaar) en Avri (economisch eigenaar) moeten wederzijds toestemming verlenen over 
rechtshandelingen ten aanzien van de grondpercelen. Regio Rivierenland heeft hierbij geen enkel 
maatschappelijk belang. Zij hebben aangegeven open te staan voor verkoop van de grondpercelen mits er 
geen consequenties voor de financiële begroting ontstaan. Het sluiten van een nieuwe overeenkomst 
waarin de huidige vergoeding structureel in stand blijft dient hiervoor als oplossing.  



 
De directies van RR en Avri hebben hierover al gesprekken gevoerd en vanuit beide partijen bestaat de 
wens en bereidheid om mee te werken aan een nieuwe overeenkomst met continuering van de bestaande 
afspraken over de vergoeding van desintegratiekosten. 
 
Beoogd effect / samenvatting 
Volwaardige deelname aan het maatschappelijk (rechts)verkeer en een volledig autonome bedrijfsvoering 
die budgetneutraal wordt gerealiseerd. 
 
Argumenten 
1.1 Avri krijgt volledige juridische handelingsvrijheid voor de ontwikkeling van haar terreinen 
Voor volledige deelname aan het rechtsverkeer is het wenselijk dat (ook) de blote eigendom geleverd 
wordt. Daarmee wordt Avri volledig eigenaar. Bij een levering van de blote eigendom aan de erfpachter, 
komt het recht van erfpacht door vermenging te vervallen. Vergelijk de eerdere levering van de blote 
eigendom t.b.v.de realisatie van de windmolens. Daardoor was in het kader van doelstellingen van de 
verzelfstandiging, Avri in staat een zelfstandig opstalrecht te vestigen. 
 
1.2 Avri kan hierdoor volledig zelfstandig haar bedrijfsvoering continueren 
Avri continueert het huidige gebruik en bestemming van de grondpercelen voor de uitoefening van de 
maatschappelijke en gemeentelijke/ wettelijke taak van afvalinzameling. Voordeel van de oplossingsvariant 
is, dat met de grondverkoop alle verbindingen tussen RR en Avri die verband houden met de gronden en 
de f inanciering van de gronden worden beëindigd. Daarmee is de afsplitsing en verzelfstandiging van Avri 
op alle onderdelen geëffectueerd en de autonomie in de bedrijfsvoering volledig gerealiseerd. Het enige dat 
resteert is een jaarlijkse compensatievergoeding voor de achterblijvende desintegratiekosten bij RR. 
 
1.3 Overname van activa tegen boekwaarde komt overeen met de bestuurlijke afspraken en 
uitgangspunten bij de verzelfstandiging van Avri (bestuursovereenkomst uit 2015) 
Destijds zijn alle activa en passiva tegen boekwaarde aan de nieuwe GR Avri overgedragen. Alleen voor de 
gronden is een uitzondering gemaakt, daarvan is alleen het economisch gebruiksrecht overgegaan naar 
Avri via een erfpachtconstructie. Regio Rivierenland is juridisch eigenaar gebleven van de gronden.  
Met de aankoop verkrijgt Avri het volledige eigendom van de gronden. De overname heeft geen fiscale 
gevolgen (zie bijlage Adviesnotitie).  
 
2.1 Het Algemeen Bestuur is bevoegd om kredieten beschikbaar te stellen voor investeringen 
Dit is bepaald binnen de kaders van de gemeenschappelijke regeling Avri. Met de kredietaanvraag wordt de 
goedkeuring aan het Algemeen Bestuur gevraagd voor de investering. Voor Regio Rivierenland is dit niet 
nodig. Het overnemen van de externe geldleningen geeft invulling aan de wijze van f inanciering van de 
investering.  
 
2.2 De rentelasten van de grondaankoop kunnen volledig worden gefinancierd uit de bestaande 
begrotingsbudgetten 
Op gronden wordt niet afgeschreven. De lasten van de grondaankoop omvatten alleen de 
f inancieringslasten van de investering. De financieringslasten van de gronden zijn al opgenomen in de 
begroting van Avri, omdat we via de erfpachtconstructie de door Regio Rivierenland betaalde rente jaarlijks 
aan RR vergoeden.     
 
3.1 De Bank Nederlandse Gemeente is akkoord 
De Bank Nederlandse Gemeenten heeft aangegeven de huidige financieringsvoorwaarden op eenvoudige 
wijze te kunnen omzetten naar GR Avri, mits beide partijen hiermee akkoord zijn. Dit is de meest 
pragmatische en goedkope oplossing. Hierdoor ontstaan enkel eenmalige administratiekosten (ca. € 500) in 
plaats van eventuele boeterentes wanneer de huidige financieringsafspraken vervroegd worden 
opengebroken. 
 
3.2 Overname van de BNG-leningen biedt Avri meer vrijheid in de totale financiering van de 
bedrijfsactiviteiten  
Avri vergoedt overeenkomstig de in 2015 gemaakte afspraken de rente die RR jaarlijks betaalt voor de 
f inanciering van de in erfpacht uitgegeven gronden. Na overname van de leningen gaat Avri de jaarlijkse 
af lossings- en rente termijnen betalen en is op termijn herfinanciering mogelijk tegen een lagere rente.  
 
4.1 Voor geen van de partijen ontstaat een financieel nadeel 
Door het overzetten van de verplichtingen van Avri aan de Regio Rivierenland ontstaat geen financieel 
nadeel op de begroting van zowel Avri als RR (en daarmee de deelnemende gemeenten). Dit is in lijn met 
de uitgangspunten van de verzelfstandiging van Avri. Bij deze afspraken tussen twee overheden (met 
dezelfde gemeentelijke deelnemers) wordt niet marktverstorend deelgenomen aan het economisch verkeer. 



Zowel staatssteun als aanbestedingswetgeving zijn hierdoor niet van toepassing.  
 
 
Kanttekeningen 

1.1 Voor de aankoop van de gronden moet een notariële akte van levering worden opgesteld 
De voor de overdracht vereiste akte van levering zal door de notaris Aitton te Tiel worden opgesteld. Avri en 
RR maken tijdig afspraken met de notaris.  
 
Communicatie 
Besluitvorming vindt plaats in afstemming met het bestuur van GR Regio Rivierenland. De besluiten worden 
wederzijds schriftelijk bekrachtigd. 
 
Financiën 
 
Budgetneutraliteit 
Overeenkomstig de bestuurlijke uitgangspunten van de afsplitsing vinden de transacties budgetneutraal 
plaats en heef t voorliggend voorstel geen financiële gevolgen voor de begroting van beide organisaties. De 
f inanciële gevolgen hebben primair en voornamelijk betrekking op de balans (grondinvestering en 
langlopende leningen) en worden verwerkt in de jaarrekening en begroting van zowel Avri als RR.  
 
Overname grondpercelen 
Bij beëindiging van de erfpachtconstructie worden de erfpacht uitgegeven gronden tegen boekwaarde  
€ 2.028.519) overgedragen aan Avri. Deze aangekochte grondpercelen worden tegen verkrijgingsprijs 
gewaardeerd op de balans van Avri.  
 
Financiering 
De grondpercelen worden extern gefinancierd door de huidige langlopende financieringen (2 BNG-
leningen) tegen dezelfde condities van RR over te nemen (beslispunt 3). Het tussentijds aflossen of 
oversluiten leidt tot eenmalige kosten (boeterentes etc.). Het 1 op 1 overnemen heeft geen gevolgen voor 
de begroting van Avri, de rentelasten worden immers in de huidige situatie ook aan RR vergoed.  
 
De BNG-leningen gaan over naar Avri tegen dezelfde condities als voorheen bij RR. Het tussentijds 
af lossen of oversluiten van de BNG-leningen leidt tot relatief hoge kosten (betaling van boeterentes).  
 
BNG-lening 1 (saldo op 1-1-2022: € 1.312.500) heef t een rente van 4,335% en BNG lening 2 (saldo op 1-1-
2022 € 425.000) een rente van 1,46%. Door de jaarlijkse aflossingen kan herf inanciering tegen een lagere 
rente plaatsvinden, waardoor Avri jaarlijks oplopende rentevoordelen realiseert (uitgaande van de lagere 
marktrente op dit moment). Dit voordeel zou Avri ook realiseren wanneer de bestaande situatie 
gehandhaafd zou blijven; immers RR belast de (lager wordende) rente jaarlijks door aan Avri. De totale 
rentelasten van de 2 huidige BNG-leningen  bedragen € 68.000 in 2021.  
 
Desintegratiekosten 
Daarnaast betaalt Avri jaarlijks een vergoeding aan Regio Rivierenland voor de desintegratiekosten die zijn 
ontstaan bij de afsplitsing van Avri (€ 133.214). Deze verplichting wordt in een nieuwe overeenkomst 
opgenomen, deze kosten zijn reeds structureel in de begroting van Avri verwerkt.  
 
Eenmalige uitvoeringskosten 
De notariële en kadastrale kosten ter zake van de levering van de bloot eigendom van het opstalrecht 
komen volledig voor rekening van Avri. De kosten bedragen naar verwachting € 2.500. De kosten voor het 
overnemen van de externe f inanciering bedragen € 500. De kosten worden gedekt in het programma 
Algemene Baten en Lasten. 
 
 



Uitvoering 
 
Nadat beide GR’en met het voorstel hebben ingestemd (RR; DB 13 oktober en Avri DB 6 oktober en AB  16 
december) kan tot uitvoering worden overgegaan.  
 
Het streven is om uiterlijk per 15-1-2022 de overdracht gerealiseerd te hebben. Hiervoor worden de 
volgende acties uitgevoerd; 

 
- Na instemming met de grondaankoop is een gelijkluidend instemmingsbesluit nodig van het 

bestuur van Regio Rivierenland. Hiervoor zijn parallelle afspraken gemaakt. 
 

- Opstellen onderhandse overeenkomst tussen Avri en RR voor de jaarlijkse vergoeding van de 
desintegratiekosten. 
 

- Met notaris Aitton in Tiel afspraken maken over het (tijdig) opstellen van de akte van levering van 
de gronden.  
 

- De BNG opdracht geven op de datum van grondoverdracht de 2 huidige BNG-leningen die 
betrekking hebben op de f inanciering van de erfpachtgronden over te zetten van RR naar Avri. 

 
 
Bijlagen 
 

1. Adviesnotitie De Lorijn Raadgevers o.g. 20 mei 2021 
2. Rente en af lossingsschema BNG geldleningen RR ter f inanciering van de grondpercelen 

 1 
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Inleiding 

Geconstateerd is dat het ontbreken van de juridische eigendom, problematisch is in het kader 

van volwaardige deelname aan het economische verkeer. 

Het verzoek is te beoordelen of, en zo ja op welke wijze, de bestaande financiële afspraken 

met behoud van rechten voor de erfverpachter in stand kunnen blijven, zodat de belemmering 

van het ontbreken van de juridische eigendom, opgeheven kan worden. 

 

1. Huidige juridische regeling 

Thans bestaat een recht van erfpacht welke in essentie tot stand is gekomen ten behoeve 

van een onderlinge verrekening van de desintegratiekosten. 

De desintegratiekosten hebben, hoewel deze in de akte van erfpacht opgenomen zijn als 

(onderdeel van de) canon, geen relatie met het recht van erfpacht danwel is deze 

gebaseerd op de waarde van de registergoederen.  

 

De canon wordt gebruikt als een titel voor de betaling van desintegratiekosten voor de 

Regio Rivierenland, die zijn ontstaat ten gevolge van de verzelfstandiging van de Avri. 

Reden, doel en achtergrond van het tot stand gekomen recht van erfpacht en de daarin 

opgenomen desintegratiekosten, is in een eerdere voorafgaande memo 13-5-2020 nader 

beschreven. 

In de akte van erfpacht is in artikel 5 opgenomen dat de Erfpachter in overleg met de 

eigenaar de blote eigendom van de registergoederen kan kopen.  

 

2. Beschikkingsbevoegdheid / instandhouding van afspraak desintegratiekosten 

Voor volledige deelname aan het rechtsverkeer is het wenselijk dat (ook) de blote 

eigendom geleverd wordt. Daarmee wordt Avri volledige eigenaar. 

Bij een levering van de blote eigendom aan de erfpachter, komt het recht van erfpacht 

door vermenging te vervallen. Vergelijk de eerdere levering van de blote eigendom t.b.v. 

MEMO 
 

Aan: Avri 

Joan Ligtenberg (ligtenberg@avri.nl)  

Van: F. Hendrix 

Datum: 20 mei 2021 

Onderwerp: - Conversie afspraken in erfpachtakte 

- Levering blote eigendom 

 

mailto:ligtenberg@avri.nl
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de realisatie van de windmolens. Daardoor was in het kader van doelstellingen van de 

verzelfstandiging, Avri in staat een zelfstandig opstalrecht te vestigen.  

 

Als gevolg van een levering van de blote eigendom, vervalt ook de canon. 

In het kader van de te handhaven betalingsverplichting voor de overeengekomen 

desintegratievergoeding, dient deze verplichting 1:1 uit de erfpachtakte gekopieerd te 

worden in een onderhandse overeenkomst. Daardoor blijft de oorspronkelijke verplichting 

tot betaling van de desintegratievergoeding in stand.  

Ik sluit een eerste concept voor een nieuwe overeenkomst op basis van de bestaande 

afspraken in de erfpachtakte, in. 

 

3. Zakelijke zekerheid 

Nu het een overeenkomst tussen 2 overheidsorganisaties betreft, bestaat er geen reden 

zakelijke zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichting van de 

desintegratievergoeding te vestigen. In dit geval bijvoorbeeld door de vestiging van een 

zekerheidshypotheek. Aangenomen wordt en ook gebruikelijk is dat overheden 

(betalings)afspraken stipt nakomen. Het handelt daarbij om de materiele afspraken zelf 

en niet zozeer in welke juridisch “jasje” de afspraken zijn opgenomen. 

 

Theoretisch is daarmee ook het bepaalde in artikel 5:87 Burgerlijk Wetboek voor de 

erfverpachter niet van toepassing dat ingeval de erfpachter twee achtereenvolgende jaren 

de canon niet betaald, deze daarna pas kan opzeggen. 

 

4. Staatsteun 

Grond en andere onroerende zaak transacties tussen overheden en ondernemingen 

kunnen aspecten van staatssteun met zich brengen. Of sprake is van staatssteun wordt 

beoordeeld aan de hand van artikel 107 lid 1 van het Verdrag betreffende de werking van 

de Europese Unie1. In dit artikel is bepaald dat, steunmaatregelen van de staten of in 

welke vorm ook met staatsmiddelen bekostigd, die de mededinging door begunstiging 

van bepaalde ondernemingen of bepaalde producties vervalsen of dreigen te vervalsen, 

onverenigbaar zijn met de gemeenschappelijke markt, voor zover deze steun het 

handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig beïnvloedt. Niet alleen maatregelen van de 

Staat, maar ook maatregelen genomen door de decentrale overheid worden onder het 

begrip “Staat” begrepen. Dat betekent dat ook maatregelen die door een 

Gemeenschappelijke Regeling zijn genomen als staatssteun kunnen worden aangemerkt. 

 

 

                                                   
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0719(05)&from=EN 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0719(05)&from=EN
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Criterium van de marktdeelnemer in een markteconomie 

De rechtsorde van de Unie is neutraal ten aanzien van de regeling van het 

eigendomsrecht en doet op geen enkele wijze afbreuk aan het recht van lidstaten om als 

economische spelers op te treden. Wanneer overheden direct of indirect economische 

transacties aangaan, in welke vorm ook, zijn zij onderworpen aan staatssteunregels van 

de Unie.  

Economische transacties die worden aangegaan door overheidsinstanties (met inbegrip 

van overheidsbedrijven) verlenen geen voordeel aan de tegenpartij van die transactie — 

en vormen dus geen steun — indien zij marktconform verlopen. Dit beginsel is verder 

ontwikkeld ten aanzien van verschillende economische transacties.  

 

De Unierechter heeft daartoe het „beginsel van de investeerder (handelend) in een 

markteconomie” ontwikkeld om te bepalen of in gevallen van overheidsinvesteringen (en 

met name kapitaalinjecties) sprake is van staatssteun: om te bepalen of de investering 

van een overheidsinstantie staatssteun vormt, dient te worden beoordeeld of in 

soortgelijke omstandigheden een particuliere investeerder van een vergelijkbare omvang 

ertoe zou kunnen worden gebracht de betrokken investering te doen.  

Voorts heeft de Unierechter, om te onderzoeken of met schuldherschikkingen door 

publieke schuldeisers staatssteun gemoeid is, het „criterium van de particuliere 

schuldeiser” ontwikkeld, waarbij de handelwijze van een publieke schuldeiser wordt 

vergeleken met die van hypothetische particuliere schuldeisers die zich in een 

vergelijkbare situatie zouden bevinden. Ten slotte heeft de Unierechter het „criterium van 

de particuliere verkoper” ontwikkeld om na te gaan of met een verkoop door een 

overheidsinstantie staatssteun is gemoeid, door te kijken of een particuliere verkoper, 

onder normale marktomstandigheden, dezelfde of een betere prijs had kunnen krijgen. 

 

Het criterium van de marktdeelnemer in een markteconomie heeft tot doel na te gaan of 

de Staat een onderneming een voordeel heeft verleend door ten aanzien van een 

bepaalde transactie niet te handelen als een marktdeelnemer in een markteconomie. In 

dat verband doet het niet ter zake of de maatregel voor de overheidsinstanties een 

rationeel middel is om overwegingen van overheidsbeleid na te streven (bijv. 

werkgelegenheid). Ook de vraag of de begunstigde onderneming al dan niet rendabel is, 

is op zich geen beslissende aanwijzing om te bepalen of de betrokken economische 

transactie marktconform is. Het beslissende element is de vraag of de overheidsinstanties 

hebben gehandeld zoals een marktdeelnemer in een markteconomie in een vergelijkbare 

situatie had gedaan. Is dat niet het geval, dan heeft de begunstigde onderneming een 

economisch voordeel ontvangen dat deze onder normale marktomstandigheden niet had 

kunnen verkrijgen, waardoor zij in een gunstigere positie werd gebracht dan die van haar 

concurrenten. 
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Volgens de Mededeling van de Commissie betreffende het begrip „staatssteun” in de zin 

van artikel 107, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 

(2016/C 262/01) kan een marktconforme waarde van gronden en gebouwen op twee 

manieren worden aangetoond. Dit kan door een openbare biedprocedure of door een 

voorafgaande onafhankelijke taxatie van de marktwaarde.  

In het geval van de verkoop van gronden is een taxatie die een onafhankelijke 

deskundige vóór de aanvang van de onderhandelingen uitvoert om de marktwaarde te 

bepalen op grond van algemeen aanvaarde marktindicaties en taxatiecriteria, in beginsel 

voldoende. 

 

Levering blote eigendom 

In mijn voorafgaande memo d.d. 13 mei 2020 is de achtergrond van de omvang van de 

canon opgenomen.  

Ingeval thans de blote eigendom geleverd wordt aan de erfpachter, is de vraag te 

beantwoorden of bij deze transactie in het kader van het voormelde kader, van staatsteun 

sprake is. Twee aspecten zijn daarbij aan de orde. 

i. Juridische wijziging 

Als gevolg van de levering van de blote eigendom wijzigt in wezen het economische 

gebruiksrecht niet. Er bestaat reeds een 100% economisch onbeperkt gebruiksrecht 

(het recht van erfpacht), waarbij in juridische zin de blote eigenaar (onvoorwaardelijk 

contractueel) verplicht is des verzocht zijn formele toestemming te verlenen. 

ii. Financiële wijziging 

In financiële zin treedt er ook geen materiele wijziging op. 

- De desintegratiekosten blijven onverkort in stand. Dat de afspraak over de betaling 

daarvan op een andere wijze gewaarborgd blijft, maakt dit niet anders. 

- De rentelast voor de financiering van de registergoederen die in erfpacht zijn 

uitgegeven, blijft als gevolg van het feit dat bij een levering van de blote eigendom 

de geldlening door Regio Rivierenland ongewijzigd aan Avri wordt overgedragen, 

ook ongewijzigd in stand 2.  

 

Het voormelde maakt dat er bij deze levering van de blote eigendom geen sprake van 

oneigenlijke staatssteun is.  

  

                                                   
2 Uit aanvullende mededeling volgt dat bij een vervroegde aflossing van de bestaande geldlening een 
boeteverplichting ontstaat met een omvang die maakt dat het ongunstig is thans een nieuwe geldlening met 
een lagere rente aan te gaan. Derhalve wordt de geldlening met instemming van de bank, integraal aan Avri 
overgedragen 
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5. BTW of overdrachtsbelasting 

BTW 

i. Primair is de vraag aan de orde of een levering van blote eigendom als een levering in 

de zin van artikel 3  Wet op de omzetbelasting 1968 kwalificeert. Uit art. 3 volgt dat 

een levering van goederen betreft  “.. de overdracht of overgang van de macht om als 

eigenaar over een goed te beschikken waarbij als levering van goederen mede wordt 

aangemerkt de vestiging, overdracht, wijziging, afstand en opzegging van rechten 

waaraan onroerende zaken zijn onderworpen, met uitzondering van hypotheek en 

grondrente.”  

Dit is thans niet aan de orde omdat het voormelde bij de uitgifte in erfpacht reeds is 

gerealiseerd.  

In de akte van levering op 11 april 2017 van het recht van erfpacht is met betrekking 

tot de omzetbelasting reeds geconstateerd dat over de vergoeding of canon ingevolge 

artikel 37 d Wet Omzetbelasting 1968 geen omzetbelasting verschuldigd was.  

 

ii. Levering blote eigendom 

Als op een later tijdstip de juridische eigendom aan de economische eigenaar wordt 

overgedragen3, heeft dit geen gevolgen meer voor de heffing van btw. 

Bovendien betreft ingevolge artikel 11 van gemelde wet de levering van (de blote 

eigendom van) de percelen geen bouwterrein als bedoeld in het eerste lid, onderdeel 

a, onder 1°. Een bouwterrein betreft daarbij onbebouwde grond die kennelijk bestemd 

is om te worden bebouwd met een of meer gebouwen.  

Daarvan is op de voorliggende situatie geen sprake. Het betreft reeds een (nagenoeg 

geheel) bebouwd terrein. 

 

Uit het voormelde volgt dat bij de levering van de blote eigendom (thans ook) geen 

omzetbelasting verschuldigd is 

 

Overdrachtsbelasting  

Met betrekking tot de overdrachtsbelasting door erfpachter is destijds een beroep op 

artikel 15 lid 1 letter c van de Wet op Belastingen van Rechtsverkeer heeft gedaan. Thans 

kan bij een levering van de blote eigendom wederom een beroep op artikel 15 lid 1 letter 

c van de Wet op Belastingen van Rechtsverkeer gedaan worden4. 

 

                                                   
3 
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/onroerende_zaken/levering_onroe
rende_zaak/wat_geldt_als_levering_van_een_onroerende_zaak 
4 door … een rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam in de zin van de Wet gemeenschappelijke regelingen ….; 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/onroerende_zaken/levering_onroerende_zaak/wat_geldt_als_levering_van_een_onroerende_zaak
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/onroerende_zaken/levering_onroerende_zaak/wat_geldt_als_levering_van_een_onroerende_zaak
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003740&g=2021-04-06&z=2021-04-06
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6. Ik vat samen. 

i. Het is wenselijk dat de blote eigendom aan Avri geleverd wordt in het kader van 

volwaardige deelname aan het maatschappelijk (rechts)verkeer.  

ii. De bestaande financiële afspraken dienen daarbij in een (nieuwe) onderhandse 

overeenkomst 1:1 te worden bevestigd. Daarmee blijft gegarandeerd dat de 

betalingsverplichting in stand blijft. 



Bijlage  

 
 
 
Rentelasten BNG-leningen t.b.v. financiering gronden die in erfpacht aan Avri zijn uitgegeven 
 
 
 

Huidige situatie: Financiering gronden voor de boekwaarde van € 2.028.519  
                        (afgerond: € 2.028.500) 
 
 
 

 Stand BNG-lening 1 Financiering  
BNG-lening 2 

Rente BNG-lening 1 Rente BNG-lening 2 Totaal 

 op 1 januari op 1 januari Rente = 4,335% Rente = 1,460% rente 

      

2020 1.812.500 216.000 72.270 5.276 77.546 

2021 1.562.500 450.000 61.432 6.419 67.851 

2022 1.312.500 425.000 50.595 6.054 56.649 

2023 1.062.500 400.000  39.757 5.689 45.446 

2024 812.500 375.000 28.920 5.324 34.244 

2025 562.500 350.000 18.082 4.959 23.041 

2026 312.500 325.000 7.245 4.594 11.839 

2027 62.500 300.000 118 4.229 4.347 

2028 0 275.000 0 3.864 3.864 

2029 0 250.000 0 3.499 3.499 

2030 0 225.000 0 3.134 3.134 

2031 0 200.000 0 2.769 2.769 

2032 0 175.000 0 2.404 2.404 

2033 0 150.000 0 2.039 2.039 

2034 0 125.000 0 1.674 1.674 

2035 0 100.000 0 1.309 1.309 

2036 0 75.000 0 944 944 

2037 0 50.000 0 579 579 

2038 0 25.000 0 214 214 

      

      

      

 
 
 
 

 



 

1 

 

Aan : Algemeen Bestuur 

Vergadering : 16 december 2021 

Agendapunt : .., ter besluitvorming 

Van : Dagelijks Bestuur 

Onderwerp : Eerste begrotingswijziging 2022 

 

 
Voorstel 
 
1. In te stemmen met de eerste begrotingswijziging 2022 waarin: 

a. Een verlaging is opgenomen van de gemiddelde afvalstoffenheffing 2022 met € 5 naar € 306 ten opzichte 
van de tarieven uit de primaire begroting 2022 (programma Basispakket).   

b. De baten en lasten voor het programma Pluspakket zijn geactualiseerd; 
c. Het resultaat voor het programma Bedrijfsafval stijgt naar € 159.000 
d. De kosten van het programma Algemene baten worden bijgesteld en de overhead per saldo gelijk blijft. 

 
 

 
 
Inleiding 
Op 7 juli 2021 heeft het Algemeen Bestuur de begroting 2022 van GR Avri vastgesteld. In deze begroting steeg het 
gemiddelde tarief afvalstoffenheffing met € 14 (5%)  naar € 311. Op dat moment was geen rekening gehouden met 
een aantal PM posten. Deze waren  op het moment van opstellen nog niet duidelijk  maar konden wel van invloed zijn 
op het tarief afvalstoffenheffing 2022. Naar aanleiding van de zienswijzen van de gemeenteraden op de primaire 
begroting 2022 is een begrotingswijziging 2022 door het Dagelijks Bestuur toegezegd als daar aanleiding voor is.   
Met deze begrotingswijziging worden de programmabudgetten uit de primaire begroting bijgesteld naar de laatste 
ontwikkelingen. Deze zijn in de bestuursrapportage 2021 toegelicht. Daarnaast wordt inzichtelijk gemaakt dat de 
tarieven afvalstoffenheffing niet meer dan kostendekkend worden opgelegd. 
 
We zijn blij dat we met voorliggend voorstel kunnen komen. Door continu kritisch naar de bedrijfsvoering te kijken en 

door de inspanningen in programma GRIP werken we aan het vergroten van de opbrengsten uit ingezamelde 
grondstoffen en het reduceren van kosten. Daarnaast heeft de structurele doorwerking van een aantal effecten uit 
2021- zoals de toename van markttarieven voor textiel, papier en schroot alsmede de toename van de ingezamelde 
hoeveelheden grondstoffen – een positieve invloed op de begroting.  
 
De uitwerking van een aantal posten, zoals, de alternatieve inzet van verenigingen, herinrichting van de milieustraten 
en de uitwerking van het programma GRIP vindt momenteel plaats. Hierover heeft op dit moment nog geen 
besluitvorming plaatsgevonden waardoor deze nog niet in de begroting kunnen worden verwerkt. In de 
bestuursrapportage 2022 wordt hierop teruggekomen. De potentiële besparingen door verlagen van het btw 
percentage, beprijzen van grondstoffen en vermindering van de dienstverlening zijn, naar aanleiding van de 
zienswijzen, op een constant niveau gehouden.  
 
Het financieel effect van de circulaire verwerking incontinentiemateriaal is niet in deze begrotingswijziging 
opgenomen. In de nota zienswijzen bij begroting 2022 is aangegeven dat de resterende periode te kort is om een 
betrouwbaar beeld te verkrijgen om op voorhand dit in de tarieven voor 2022 te verwerken. Voor zover er een 
financieel effect is op het basistarief ligt het voor de hand dit enkel te verrekenen met de gemeenten die ervoor 
gekozen hebben hun incontinentiemateriaal separaat in te zamelen en te verwerken. De wijze van afrekening zal 
begin 2022 aan het Algemeen Bestuur worden voorgelegd. 
 
Beoogd effect 
Het actualiseren van de begroting 2022 door bijstelling van de baten en lasten en een rechtmatige onderbouwing 
van de tarieven afvalstoffenheffing. 
 
Argumenten 
1.1 Het bijstellen van de programmabudgetten is een bevoegdheid van het Algemeen Bestuur  
 
1.2 Een begrotingswijziging voor 2022 zorgt voor een actuele bijstelling van de budgetten 2022 
 
1.3 Een begrotingswijziging is nodig voor een rechtmatige onderbouwing van de tarieven afvalstoffenheffing 2022  
In dit voorstel wordt inzichtelijk gemaakt dat de voorgestelde tarieven voor 2022 niet meer dan kostendekkend 
worden opgelegd. Dit is een wettelijke vereiste.  
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1.4 De kans op afwijkingen bij de bestuursrapportage 2022 wordt verkleind 
 
Kanttekeningen 
1.1 De tarieven afvalstoffenheffing 2022 kunnen ook worden gehandhaafd om meer financiële weerstand op te 
bouwen. 
Als alternatief kan overwogen worden om de voorgestelde verlaging van de afvalstoffenheffing, ten opzichte van de 
primaire begroting, (deels) in te zetten als buffer voor toekomstige tegenvallers of risico’s (o.a. 
verwerkingscontracten en fluctuerende grondstofprijzen). 
 
Communicatie 
Over de begrotingswijziging en eventuele effecten wordt via de beschikbare kanalen gecommuniceerd. 
 
Financiën 
 
Totale Baten en lasten 
De totale lasten stijgen met € 370.000 naar € 51,1 mln. terwijl de totale baten stijgen met € 424.000 naar € 51,3 mln.. 
De totale lasten en baten zijn per programma hieronder toegelicht en in bijlage 1 weergegeven. Hierin zijn ook de 
reservemutaties gepresenteerd.  
 
Programma Basispakket 
Belangrijkste structurele ontwikkelingen uit de bestuursrapportage 2021 die invloed hebben op het basispakket zijn: 

• Resultaat op de afval- en grondstofstromen (€ 0,5mln) als gevolg van: 

• Stijging van de grondstofprijzen (o.a. papier en textiel) 

• Stijging verwerkingskosten dankzij meer aanbod en uitvoering cao 

• Daling Nedvangvergoedingen voor PMD 

• Structurele kosten uitvoering cao (€ 0,1 mln) 
 
Resultaat op de afvalstromen (€ 0,5mln) 
Dankzij extra inspanningen op de afval- en grondstoffenmarkt zijn gunstigere contractvoorwaarden afgesloten voor 
o.a. textiel. Daarnaast zien we een duidelijke stijging van enkele markttarieven zoals papier en schroot. De marktprijs 
van papier is fors toegenomen door de explosieve groei van de online activiteiten. Bij beide fracties zien we tevens 
een hoger aanbod dan begroot voor 2022 dankzij het vaker thuiswerken en online bestellingen. Dit levert een 
voordeel op van € 0,9 mln. We zien ook, door het hogere aanbod restafval en grondstoffen, een trendmatige stijging 
van de verwerkingskosten van € 0,3mln en een daling van de Nedvang vergoeding voor PMD van € 0,1mln. 
 

 
 
 
Structurele kosten door uitvoering cao 
De onregelmatigheidstoeslag is een wettelijke toeslag op het salaris en wordt – in bepaalde gevallen - toegepast 
wanneer op specifieke werktijden wordt gewerkt. Dit risico is in het verleden ontstaan en is – vanuit goed 
werkgeverschap – zorgvuldig onderzocht. We schatten de structurele kosten voor 2022 voor het basispakket op 
€ 130.000. 
 
Tarieven afvalstoffenheffing 2022 
Het effect van de wijziging in het basispakket op het gemiddeld tarief uit de primaire begroting 2022 is een verlaging 
met € 5 naar € 306. Het basistarief voor 2022 komt hiermee op € 279 per huishouden (2021: € 284 per huishouden). 
De gemiddelde tariefstijging t.o.v. 2021 bedraagt daarmee € 9 (3%). De variabele tarieven voor 2022 wijzigen niet ten 
opzichte van de primaire begroting 2022. 
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De geactualiseerde baten en lasten zijn weergegeven in bijlage 2. 
 
Programma Pluspakket 
Voor het pluspakket worden de lasten en baten geactualiseerd op basis van de concept werkbegrotingen die met de 
gemeenten worden afgestemd. In de bestuursrapportage is voorgesteld om de structurele kosten die voortvloeien uit 
de uitvoering van de cao in de werkbegrotingen 2022 te verwerken. Voor het programma Pluspakket worden de 
lasten doorberekend aan de betreffende gemeenten waardoor er geen effect is op het resultaat in dit programma. 
 
Programma Bedrijfsafval 
In lijn met de ontwikkelingen uit de bestuursrapportage, constateren we een structurele toename van het resultaat op 
de inzameling en verwerking van bedrijfsafval. Dit is een gevolg van toegenomen omzet en gestegen 
marktvergoedingen van ingezamelde grondstoffen. Het resultaat wordt daardoor met € 54.000 positief bijgesteld ten 
opzichte van de primaire begroting 2022 naar € 159.000. 
 
Programma Algemene baten en lasten 
Voor de versterking van het management en teamleiders wordt een management development traject ingezet. De 
kosten hiervan worden gedekt door een daling van de kosten voor inhuur. De totale overhead van Avri (en de hieruit 
volgende doorbelasting naar de programma’s) wijzigt niet. In bijlage 3 zijn de overheadcijfers opgenomen inclusief de 
verdeling per programma. 
 
Uitvoering 
De bijgestelde begroting 2022 dient als uitgangspunt voor de bestuursrapportage 2022. 
 
Bijlagen 
Bijlage 1: Totale baten en lasten GR Avri 
Bijlage 2: Baten en lasten Basispakket en Pluspakket 
Bijlage 3: Overhead per programma 
Bijlage 4. Overzicht BTW baten afvalstoffenheffing per regiogemeente 
Bijlage 5: Kostendekkendheid tarieven 
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Bijlage 1: Totale baten en lasten GR Avri 
 
De totale baten en lasten per programma zijn in onderstaande tabel weergegeven. Hierin zijn ook de 
reservemutaties gepresenteerd. Dit betreffen de mutaties van de reserves van Avri; Algemene 
Bedrijfsreserve, Reserve Bedrijfsafval of Reserve Pluspakket. 
 

 
 

TOTAAL BATEN EN LASTEN 2022P 2022W Verschil

Lasten
Programma basispakket 34.022         34.244         222            

kosten basispakket 29.170          29.392          222             

overhead basispakket 4.852            4.852            -             

Programma pluspakket 14.692         14.741         49               

kosten pluspakket 12.491          12.540          49               

overhead pluspakket 2.201            2.201            -             

Programma bedrijfsafval 2.056           2.155           99               

kosten bedrijfsafval 1.752            1.851            99               

overhead bedrijfsafval 304               304               -             

Programma algemene baten en lasten -               -               -             

kosten algemene baten en lasten -               -               -             

overhead algemene baten en lasten -               -               -             

Totaal lasten programma's 50.770         51.140         370            

Programma basispakket 34.023         34.245         222            

Programma pluspakket 14.692         14.741         49               

Programma bedrijfsafval 2.161           2.314           153            

Overzicht algemene baten en lasten -               -               -             

Totaal baten programma's 50.876         51.300         424            

Saldo van baten en lasten

Programma basispakket -               -               -             

Programma pluspakket -               -               -             

Programma bedrijfsafval 105              159              54               

Overzicht algemene baten en lasten -               -               -             

Totaal saldo van baten en lasten 105              159              54               

-             

Mutatie reserves

Voorziening Basispakket -               -               -             

Reserve Bedrijfsafval 105              159              54               

Reserve Pluspakket -               -               -             

Algemene Bedrijfsreserve -               -               -             

totaal mutatie reserves 105              159              54               

Saldo baten en lasten na reserve mutaties 0 0 0
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Bijlage 2: Baten en lasten Basispakket, Pluspakket en Bedrijfsafval 
 

 
 

 
 

 
 
 

BATEN EN LASTEN PROGRAMMA BASISPAKKET 2022P 2022W mutatie

Lasten

Lasten uitvoering basispakket 29.170 29.483 313

BTW basispakket 13,5% 3.452 3.388 -64

Kwijtscheldingen 1.401 1.374 -27

Totaal lasten 34.023 34.245 222

Baten

Verwerkingsopbrengsten grondstoffen 3.602 4.388 786

Inzet voorzieningen 0 0 0

Baten afvalstoffenheffing (bruto) 30.420 29.861 -559

Exploitatieresultaat programma basispakket 1 -4 -5

Totaal baten 34.023 34.245 222

Saldo van lasten en baten voor vermogensmutaties 0 0 0

Vermogensmutaties (stortingen / onttrekkingen reserves) 0 0 0

Saldo van lasten en baten na vermogensmutaties 0 0 0

BATEN EN LASTEN PROGRAMMA PLUSPAKKET 2022P 2022W mutatie

Lasten

Integraal beheer openbare ruimte - via DVO 12.826 12.867 41

Integraal beheer openbare ruimte - overig 282 282 1

Handhavingstaken 1.195 1.202 7

Gescheiden inzameling incontinentiemateriaal 0 0 0

Overige dienstverlening pluspakket 390 390 0

Totaal lasten programma pluspakket 14.692 14.741 49

Baten

Integraal beheer openbare ruimte - via DVO 12.826 12.867 41

Integraal beheer openbare ruimte - overig 282 282 1

Handhavingstaken 1.195 1.202 7

gescheiden inzameling incontinentiemateriaal 0 0 0

Overige dienstverlening pluspakket 390 390 0

Totaal baten programma pluspakket 14.692 14.741 49

Saldo van lasten en baten voor 10 0 0

Vermogensmutaties (stortingen / onttrekkingen 0 0 0

Saldo van lasten en baten na 10 0 0

BATEN EN LASTEN PROGRAMMA BEDRIJFSAFVAL 2022P 2022W Verschil

Lasten

Lasten uitvoering programma bedrijfsafval 2.030 2.115 85

Af te dragen vennootschapbelasting 26 40 14

Totaal lasten programma bedrijfsafval 2.056 2.155 99

Baten

Opbrengsten contracten bedrijfsafval 1.960 2.033 73

Verwerkingsopbrengsten grondstoffen 167 284 117

Overige opbrengsten 34 -3 -37

Totaal baten programma bedrijfsafval 2.161 2.314 153

Saldo van lasten en baten voor vermogensmutaties 105 159 54

Vermogensmutaties (stortingen / onttrekkingen reserves) -105 -159 -54

Saldo van lasten en baten na vermogensmutaties 0 0 0



 

6 

 
 
Bijlage 3: Overhead per programma 
 
 

 
 
 
 
 
 

OVERHEAD 2022P 2022W Verschil

Personeelskosten formatie 4.347 4.387 40

Ondersteuning door derden 1.129 1.089 -40

Kapitaallasten 218 218 0

Overige ICT budgetten 186 186 0

Communicatie budgetten 178 178 0

Huisvestingskosten 730 730 0

Algemene kosten 569 569 0

Totaal overhead bruto 7.357 7.357 0

 -/- incidentele dekking door reserves en voorzieningen 0 0 0

Totaal overhead netto 7.357 7.357 0

0

Doorbelaste overhead naar programma Basispakket -4.852 66% -4.852 66% 0

Doorbelaste overhead naar programma Pluspakket -2.201 30% -2.201 30% 0

Doorbelaste overhead naar programma Bedrijfsafval -304 4% -304 4% 0

0 0 0
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Bijlage 4. Overzicht BTW baten afvalstoffenheffing per regiogemeente 
 
 
Als gevolg van de begrotingswijziging zijn ook de btw bedragen gewijzigd.  
 
 
Begrotingswijziging 2022 
 

 
 
 
Wijziging afgezet tegenover primaire begroting 2022 
 

 

VERREKENING BTW COMPONENT AFVALSTOFFENHEFFING MET GEMEENTEN 

GEMEENTE

Inwoner-aantal 

per

 1-1-2021

Kosten 

Basispakket 

(excl PMD)

21% BTW 

(compensab

el)

Opbrengst 

ASH

kosten incl 

btw -/- 

opbrengst 

ASH

Voordeel voor 

gemeente agv 

compensatie 

BCF

PMD's

21% BTW 

(niet-

compensabel)

A B C D E F G H

21% * B (B+G) * 13,5% B+C+G-D C - H 21% * G

Buren 27.010                 2.646.582            555.782       3.093.796     187.798        367.985          79.229              16.638             

Culemborg 29.129                 2.854.213            599.385       3.336.512     202.531        396.854          85.445              17.943             

Neder Betuwe 24.646                 2.414.945            507.138       2.823.017     171.361        335.777          72.295              15.182             

West Betuwe 51.493                 5.045.555            1.059.567    5.898.143     358.025        701.541          151.046            31.720             

Maasdriel 25.448                 2.493.529            523.641       2.914.880     176.937        346.704          74.648              15.676             

Tiel 41.922                 4.107.738            862.625       4.801.855     291.479        571.146          122.971            25.824             

West Maas en Waal 19.578                 1.918.355            402.855       2.242.515     136.124        266.731          57.429              12.060             

Zaltbommel 29.437                 2.884.392            605.722       3.371.791     204.672        401.050          86.349              18.133             

248.663              24.365.310          5.116.715    28.482.510   1.728.928    3.387.788      729.413            153.177          

Verrekening Nedvang/PMD

GEMEENTE

Inwoner-aantal 

per

 1-1-2021

Kosten 

Basispakket 

(excl PMD)

Voordeel 

voor 

gemeente 

agv 

compensatie 

BCF

Inwoner-

aantal per

 1-1-2021

Kosten 

Basispakket 

(excl PMD)

Voordeel voor 

gemeente agv 

compensatie 

BCF

VERSCHIL 

VOORDEEL 

TOV 2022 

Primair

Buren 27.010                 2.715.029            374.926        27.010           2.646.582    367.985          6.941-         

Culemborg 29.129                 2.928.030            404.340        29.129           2.854.213    396.854          7.486-         

Neder Betuwe 24.646                 2.477.401            342.112        24.646           2.414.945    335.777          6.335-         

West Betuwe 51.493                 5.176.046            714.775        51.493           5.045.555    701.541          13.234-       

Maasdriel 25.448                 2.558.018            353.244        25.448           2.493.529    346.704          6.540-         

Tiel 41.922                 4.213.974            581.920        41.922           4.107.738    571.146          10.774-       

West Maas en Waal 19.578                 1.967.969            271.763        19.578           1.918.355    266.731          5.032-         

Zaltbommel 29.437                 2.958.990            408.616        29.437           2.884.392    401.050          7.566-         

248.663              24.995.456          3.451.696    248.663         24.365.310  3.387.788      63.908-       

BEGROTING 2022 na wijziging

ONTWIKKELING VOORDEEL VOOR GEMEENTEN DOOR VERREKENING BTW COMPONENT AFVALSTOFFENHEFFING  2022 P - 2022 W

BEGROTING 2022 Primair



 

8 

Bijlage 5: kostendekkendheid tarieven 
 

 

BATEN EN TARIEVEN AFVALSTOFFENHEFFING 2021 2022P 2022 W

Aantal huishoudens

Geregistreerde huishoudens 99.979 101.133 101.133

Kwijtschelding -4.699 -4.753 -4.753

Vernietiging, ontheffing etc. -2.999 -3.034 -3.034

Betalende huishoudens 92.281 93.346 93.346

% betalende huishoudens 92,3% 92,3% 92,3%

Gemiddeld aantal aanbiedingen restafval

30 ltr. (brengvoorziening) hoogbouw en stadscentra 38 38 38

30 ltr. (brengvoorziening) 19 19 19

60 ltr. (brengvoorziening)

140 ltr. (mini container) 5,4 5,4 5,4

240 ltr. (mini container) 6,4 6,4 6,4

Tarieven

Basistarief € 270 € 284 € 279

Toeslag basistarief per extra mini container restafval € 50 € 50 € 50

Variabel tarief: aanbieding 30 ltr.(hoogbouw) € 0,80 € 0,80 € 0,80

Variabel tarief: aanbieding 30 ltr. (laagbouw) € 1,00 € 1,00 € 1,00

Variabel tarief: aanbieding 140 ltr. (mini container) € 4,67 € 4,67 € 4,67

Variabel tarief: aanbieding 240 ltr. (mini container) € 8,00 € 8,00 € 8,00

Baten afvalstoffenheffing (x € 1.000)

Bruto baten afvalstoffenheffing 28.701 30.420 29.861

Kwijtschelding -1.318 -1.400 -1.373

Netto baten afvalstoffenheffing 27.383 29.020 28.488

Kostendekkendheid tarief afvalstoffenheffing (x € 1.000)

Netto baten afvalstoffenheffing 27.383 29.020 28.488

Kosten van het basispakket 27.383 29.020 28.483

Kostendekkendheid tarief afvalstoffenheffing 100% 100% 100%

Gemiddeld tarief afvalstoffenheffing per huishouden € 297 € 311 € 306



 

Aan : Algemeen Bestuur 

Vergadering : 16 december 2021 

Agendapunt : 3.4 

Van : Dagelijks Bestuur 

Onderwerp : Controle protocol 2021 

 

 
Voorstel 
1. Het protocol voor de accountantscontrole op de jaarstukken 2021 van Avri vast te stellen. 
 

 
Inleiding 
In dit "controle protocol" wordt nadere invulling gegeven aan de opdracht tot controle van de 
jaarstukken 2021. Het controleprotocol en hierin opgenomen normenkader worden jaarlijks door het 
Algemeen Bestuur vastgesteld en zonodig geactualiseerd.  
 
De accountant toetst – evenals in 2020 - over 2021 enkel op de naleving van de Europese 
wettelijke aanbestedingsrichtlijnen. Dit is in lijn met de wijze waarop dit ook bij meerdere 
gemeenten en GR’en in de regio plaatsvindt. Op basis van signalen van de accountant werken we 
momenteel aan het verbeteren van de inkoopfunctie en beheersing van rechtmatigheidsrisico’s. We 
verwachten het effect van de ingezette verbeteringen in 2021 terug te zien.  
 
Beoogd effect 
Nadere aanwijzingen geven aan de accountant over de reikwijdte van de accountantscontrole, de 
daarvoor geldende normstellingen en de daarbij verder te hanteren goedkeurings- en 
rapporteringstoleranties. 
 
Argumenten 
1.1 Het Algemeen Bestuur is bevoegd om nadere eisen aan de accountantscontrole te bepalen. 
Dit is bepaald in de vastgestelde 'Controle verordening Avri 2016'. Deze verordening waarborgt de 
toets door een accountant op het financieel beheer en de inrichting van de financiële organisatie. 
 
1.2 De bepalingen zijn ongewijzigd ten opzichte van de controle op het boekjaar 2020. 
De goedkeurings- en rapporteringstolerantie zijn ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar en sluiten 
aan bij de wettelijke minimumeisen, zoals opgenomen in de 'Controleverordening Avri 2016'.  
 

Goedkeuringstolerantie  

 Strekking controleverklaring accountant: 

Goedkeurend Beperking Oordeelonthouding Afkeurend 

Fouten in de jaarrekening    

(% lasten) 

 1% > 1% < 3% -  3% 

Onzekerheden in de 

controle (% lasten) 

 3% > 3% < 10%  10% - 

 
Rapporteringstolerantie 
De rapporteringstolerantie heeft betrekking op het vastgestelde bedrag waarboven de accountant     
geconstateerde fouten en onzekerheden altijd opneemt in de rapportage van controlebevindingen.  
Hiervoor geldt als maatstaf dat de accountant elke fout of onzekerheid groter dan € 100.000  
rapporteert. 
 
 

Kanttekeningen 
Geen  
 
Communicatie 
Geen. 
 
Financiën 
Geen. 



 
Uitvoering 
De controle op de jaarstukken 2021 is nog niet ingepland. De voorlopige jaarstukken 2021 worden 
uiterlijk 15 april 2022 aan de deelnemende gemeenten toegestuurd voor de gemeentelijke zienswijzen 
(o.b.v. art. 28:1 GR Avri).   
 
Bijlagen 
Controle protocol 2021 Avri 
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1. Inleiding 

 

1.1 Algemeen 

In dit protocol voor de accountantscontrole van de jaarstukken 2021 van Avri, verder aangeduid met 

'Controleprotocol 2021, wordt invulling gegeven aan de controlerend accountant gegeven opdracht tot 

controle van de jaarstukken 2021. 

 

1.2 Doelstelling 

Dit controleprotocol heeft als doel nadere aanwijzingen te geven aan de accountant over de reikwijdte van 

de accountantscontrole, de daarvoor geldende normstellingen en de daarbij verder te hanteren 

goedkeurings- en rapporteringstoleranties. Object van accountantscontrole zijn de jaarstukken 2021 van 

Avri en daarmee tevens het uitgevoerde financieel beheer door of namens het bestuur van Avri. Onderdeel 

van dit controleprotocol is het jaarlijks vast te stellen normenkader. 

 

1.3 Wettelijk kader 

Artikel 213 van de Gemeentewet schrijft voor dat het Algemeen Bestuur in een controleverordening regels 

vaststelt voor de controle op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële organisatie. De 

controleverordening van Avri is door het Algemeen Bestuur vastgesteld op 16 december 2015 en waarborgt 

dat de rechtmatigheid van het financiële beheer en van de inrichting van de financiële organisatie wordt 

getoetst door een accountant.  

 

Het Algemeen Bestuur wijst de accountant aan die belast is met de controle van de jaarrekening en het 

daarbij verstrekken van een controleverklaring en het uitbrengen van een verslag van bevindingen. In het 

kader van de opdrachtverstrekking aan de accountant kan het Algemeen Bestuur nadere aanwijzingen 

geven voor te hanteren goedkeuringstoleranties en (afwijkende) rapporteringstoleranties. Tevens wordt in 

de opdrachtverstrekking duidelijk aangegeven welke wet- en regelgeving in het kader van het financieel 

beheer onderwerp van rechtmatigheidscontrole is. De voor de toetsing door de accountant relevante wet- 

en regelgeving is in bijlage 1 van dit controleprotocol opgenomen. 

 

1.4 Procedure 

In de controleverordening van Avri  is in artikel 5, lid 3 opgenomen, dat periodiek (afstemming-) overleg 

plaatsvindt met de accountant ter bevordering van een efficiënte en doeltreffende accountantscontrole. In 

het afstemmingsoverleg voorafgaand aan de controle wordt met de accountant afgesproken welke posten 

in de jaarrekening en welke organisatieonderdelen bij de accountantscontrole extra aandacht krijgen en 

over welke onderwerpen de accountant specifiek rapporteert. 

 

De accountant is gehouden tijdig te rapporteren over de uitkomsten van de controle, overeenkomstig de 

hierover gemaakte (plannings-)afspraken en draagt zorg voor een goede afstemming van de 

controlebevindingen met de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de procesuitvoering waarmee de 

bevinding verband houdt. Op deze manier wordt invulling gegeven aan het principe van hoor en wederhoor 

en wordt voorkomen, dat in de rapportage van de accountant onjuiste of onterechte resultaten van de 

accountantscontrole worden opgenomen.  

 

1.5  Rechtmatigheidsverantwoording  

Al enkele jaren is sprake van de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording bij de jaarrekening van 
decentrale overheden. Met de invoering geeft de accountant geen oordeel meer over de rechtmatigheid 
maar het Algemeen Bestuur.Die wijziging is onderdeel van het Wetsvoorstel versterking decentrale 
rekenkamers, dat de ministers Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), Van Nieuwenhuizen 
(Infrastructuur en Waterstaat) en Hoekstra (Financiën) naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. Het 
voorstel riep de vraag op in welk verslagjaar de jaarrekening van decentrale overheden voor de eerste keer 
een rechtmatigheidsverantwoording moet bevatten. Eerder werd daarbij uitgegaan van het verslagjaar 
2021. 
 
Mede door de complexiteit van de verantwoording en controle als gevolg van de coronacrisis is invoering 
van de rechtmatigheidsverantwoording op korte termijn echter niet opportuun, aldus het ministerie van BZK.  
Daarom moeten gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en provincies naar verwachting voor het 
verslagjaar 2022 voor het eerst een rechtmatigheidsverantwoording opnemen in de jaarrekening en 
daarmee verantwoording afleggen over de rechtmatigheid van het gevoerde bestuur. De accountant 
beperkt zich dan tot een oordeel over de getrouwheid van de jaarrekening.  Een en ander is onder 
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voorbehoud van parlementaire goedkeuring. Voor waterschappen geldt een afwijkend tijdpad voor 
invoering, waarover overleg wordt gevoerd met betrokken partijen.  

 

 

2. Algemene uitgangspunten voor de controle (getrouwheid én rechtmatigheid) 

 

De in artikel 213 van de Gemeentewet voorgeschreven accountantscontrole van de jaarrekening  richt zich 

op het afgeven van een oordeel over: 

• de getrouwe weergave van de in de jaarrekening gepresenteerde baten en lasten en de activa en 

passiva, met inbegrip van de grootte en samenstelling van het vermogen; 

• het rechtmatig tot stand komen van de baten en lasten en balansmutaties in overeenstemming met 

de begroting en met de van toepassing zijnde externe- en interne wet- en regelgeving; 

• de inrichting van het financieel beheer en de financiële organisatie gericht op de vraag of deze een 

getrouwe en rechtmatige verantwoording mogelijk maken; 

• het in overeenstemming zijn van de door het Dagelijks Bestuur opgestelde jaarrekening met de bij 

of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels bedoeld in artikel 186 van de 

Gemeentewet (Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten); 

• de verenigbaarheid van het jaarverslag met de jaarrekening. 

 

Bij de controle zijn de nadere regels die bij of krachtens algemene maatregel van bestuur zijn of worden 

gesteld op grond van artikel 213, lid 6 van de Gemeentewet (Besluit accountantscontrole decentrale 

overheden - Bado) alsmede de voor accountants geldende controle- en overige standaarden bepalend voor 

de door de accountant uit te voeren werkzaamheden. 

 

Wat betreft het begrip rechtmatigheid wordt aangesloten bij de definitie, zoals opgenomen in het Besluit 

accountantscontrole decentrale overheden (hierna: Bado). Bij rechtmatigheid in het kader van de 

accountantscontrole bestaat een duidelijke relatie met het financiële beheer. De accountant hoeft niet vast 

te stellen dat álle handelingen in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving zijn verricht. De 

accountantscontrole beperkt zich tot die handelingen waaruit financiële gevolgen voortkomen, die als baten, 

lasten of balansmutaties in de jaarrekening worden verantwoord. De accountant controleert alleen de 

financiële beheershandelingen.  

 

 

3. Te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties 

 

3.1 Algemeen 

De accountant accepteert in de controle bepaalde toleranties en richt de controle daarop in. De accountant 

controleert niet ieder document of iedere financiële handeling, maar richt de controle zodanig in dat 

voldoende zekerheid wordt verkregen over het getrouwe beeld van de jaarrekening en de rechtmatigheid 

van de verantwoorde baten en lasten en balansmutaties en financiële beheershandelingen met een belang 

groter dan de vastgestelde goedkeuringstolerantie.  

 

3.2 Goedkeuringstoleranties 

In het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) zijn minimumeisen voor de te hanteren 

goedkeuringstoleranties bij de controle van de jaarrekening voorgeschreven. De goedkeuringstolerantie is 

bepalend voor de oordeelsvorming en de strekking van de controleverklaring. 

 

De definitie van de goedkeuringstolerantie is: 

De goedkeuringstolerantie is het bedrag dat de som van fouten in de jaarrekening of onzekerheden in 

de controle aangeeft, die in een jaarrekening maximaal mogen voorkomen, zonder dat de bruikbaarheid 

van de jaarrekening voor de oordeelsvorming door de gebruikers wordt beïnvloed. 

 

 Strekking controleverklaring accountant: 

Goedkeuringstolerantie Goedkeurend Beperking Oordeelonthouding Afkeurend 

Fouten in de jaar- 

rekening (% lasten) 

 1%  1% - 3% -  3% 

Onzekerheden in de 

controle (% lasten) 

 3%  3% - 10%  10% - 
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Op basis van de actuele cijfers uit de begroting 2021 van Avri (totaal van de lasten inclusief bijstellingen 

volgens de bestuursrapportage 2021: € 49,6 miljoen) betekenen bovengenoemde percentages dat een 

totaalbedrag aan fouten in de jaarrekening 2021 tot circa € 496.000 (1%) en een totaalbedrag van 

onzekerheden in de controle tot circa € 1.488.000 (3%) de goedkeurende strekking van de 

controleverklaring van de accountant niet zullen aantasten. Dit zijn indicatieve cijfers, aangezien het totaal 

van fouten en onzekerheden zal worden afgezet tegen de totale lastenomvang in de jaarrekening (art.2 wet 

Bado). 

 

Specifieke uitkeringen (SiSa-bijlage bij de jaarrekening)  
Met ingang van het boekjaar 2006 is het op grond van wettelijk voorschrift verplicht de 
verantwoordingsinformatie voor een groot aantal specifieke uitkeringen op te nemen in de zogenoemde 
SiSa-bijlage bij de jaarrekening. Voor de accountantscontrole op deze specifieke uitkeringen zijn door het 
ministerie van BZK nadere aanwijzingen gegeven in de vorm van een toetsingskader en nota 
verwachtingen accountantscontrole. 
 
Via een aparte bijlage bij de jaarrekening wordt verantwoording afgelegd over een nader bepaald aantal 
specifieke uitkeringen. Het ministerie van BZK heeft voorgeschreven dat de getrouwheid en rechtmatigheid 
van deze bijlage met dezelfde toleranties gecontroleerd dient te worden als de jaarrekening, wel geldt een 
specifieke rapporteringstolerantie. In het kader van de Single information single audit (Sisa) zijn door het 
ministerie van BZK de rapporteringstoleranties voorgeschreven ten aanzien van de geconstateerde fouten 
bij deze specifieke uitkeringen: 
 

Omvang specifieke uitkering  
 

Rapporteringstolerantie  
 ≤ € 125.000  

 
€ 12.500  
 > € 125.000 en ≤ € 1 miljoen  

 
10% van de specifieke uitkering  
  > € 1 miljoen  

 
€ 125.000  
  

 
Bovenstaande betekent dat de accountant alle geconstateerde tekortkomingen en onzekerheden 
rapporteert die afzonderlijk op regeling niveau de bovenstaande rapporteringstolerantie overtreffen. 

 

 

4. Begrip rechtmatigheid en de te controleren rechtmatigheidscriteria 

 

In het kader van de controle van de jaarrekening gelden op het gebied van getrouwheid en rechtmatigheid 

criteria waarmee de accountant bij de planning en uitvoering van de controlewerkzaamheden rekening 

moet houden. In de literatuur en wetsgeschiedenis worden negen aspecten van rechtmatigheid 

(getrouwheid is hier een onderdeel van) onderscheiden. Zes criteria worden afgedekt door het getrouwe 

beeld (accountantscontrole) en drie criteria vallen onder de rechtmatigheid 

(rechtmatigheidsverantwoording). In het onderstaande schema is dit nader toegelicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In  
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de Kadernota rechtmatigheid van de Commissie BBV is een nadere uitwerking gegeven van deze 

begrippen en de manier waarop hier in de praktijk mee om kan worden gegaan.  

 

Voor de oordeelsvorming over de rechtmatigheid van het financieel beheer besteedt de accountant 

specifieke aandacht aan de volgende rechtmatigheidscriteria:  

• het begrotingscriterium 

• het voorwaardencriterium  

• het misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium (M&O-criterium) 

 

Onderstaand wordt nader ingegaan op deze drie rechtmatigheidscriteria. 

 

Het begrotingscriterium 

Het begrotingscriterium houdt in dat financiële beheershandelingen, die ten grondslag liggen aan de baten 

en lasten, alsmede de balansposten, tot stand zijn gekomen binnen de grenzen van de geautoriseerde 

begroting en hiermee samenhangende programma's. In de (programma)begroting zijn de maxima voor de 

lasten vermeld die door het Algemeen Bestuur zijn vastgesteld. Dit houdt in dat de financiële 

beheershandelingen moeten passen binnen de begroting, waarbij het juiste programma, de toereikendheid 

van het begrotingsbedrag, alsmede het begrotingsjaar van belang zijn. Met de controle op de juiste 

toepassing van het begrotingscriterium wordt getoetst of het budgetrecht van het Algemeen Bestuur is 

gerespecteerd. 

 

Het begrotingscriterium is uitgewerkt in de Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV (zie bijlage 2). 

Hierin is opgenomen dat bestedingen die uitstijgen boven de in de begroting opgenomen 

programmabudgetten niet als onrechtmatig worden aangemerkt, als voor de accountant bij de controle 

vaststaat dat de begrotingsoverschrijding binnen de beleidskaders van het Algemeen Bestuur valt of 

compensatie mogelijk is door met de hogere lasten rechtstreeks samenhangende inkomsten. Het bepalen 

of begrotingsoverschrijdingen al dan niet verwijtbaar zijn, is voorbehouden aan het Algemeen Bestuur.    

 

Het voorwaardencriterium 

Besteding en inning van gelden door een gemeenschappelijke regeling zijn aan bepaalde voorwaarden 

verbonden waarop door de accountant moet worden getoetst. Deze voorwaarden liggen vast in wet- en 

regelgeving (Algemene verbindende voorschriften van de Europese Unie, formele wetten, algemene 

maatregelen van bestuur, ministeriële regelingen, verordeningen, richtlijnen, protocollen en jurisprudentie). 

Met het vaststellen van de reikwijdte van de rechtmatigheidtoetsing door de accountant (zie hierna bij 

onderdeel 5 van dit controleprotocol) wordt het voorwaardencriterium nader uitgewerkt. 

 

Het misbruik en oneigenlijk gebruik criterium (M&O-criterium)  

Om misbruik en oneigenlijk gebruik van overheidsgelden te voorkomen zijn beheersmaatregelen nodig. In 

tegenstelling tot andere getrouwheids- en rechtmatigheidsaspecten gaat het bij het M&O-criterium in het 

bijzonder om vast te stellen dat in de organisatie effectieve maatregelen zijn getroffen om misbruik te 

voorkomen, dan wel op te sporen, en dat de wet- en regelgeving duidelijk is, aangepast is aan actuele 

omstandigheden en te handhaven is. 

Avri heeft beleid geformuleerd ter voorkoming en bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik. Dit beleid 

is vastgelegd in verordeningen en besluiten. Voor bestaande procedures toetst de accountant in hoeverre 

deugdelijke maatregelen zijn genomen ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik. Daarnaast 

toetst de accountant dat het M&O-beleid voldoende actueel is. 

 

 

5. Reikwijdte accountantscontrole en normenkader 

 

De accountantscontrole op rechtmatigheid is in beginsel veelomvattend: alle bepalingen met een (mogelijk) 

financieel gevolg zijn onderwerp van controle. De accountantscontrole is erop gericht vast te stellen, dat de 

in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen.   

 

Om richting te geven aan de accountantscontrole is het noodzakelijk tot een afbakening te komen van de te 

controleren onderwerpen die van belang zijn voor de accountantscontrole. Hiertoe wordt in het 

controleprotocol voor de belangrijkste rechtmatigheidscriteria aangegeven, op welke wijze de accountant  

bepalingen uit de wet- en regelgeving moet meenemen in de controle en in welke mate afwijkingen 

meewegen in de oordeelsvorming voor de strekking van de controleverklaring. 
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Een nadere afbakening van de accountantscontrole vindt plaats door middel van de opstelling van een 

normenkader. Het normenkader voor de rechtmatigheidscontrole betreft de inventarisatie van de voor 

accountantscontrole relevante wet- en regelgeving. Het normenkader moet actueel worden gehouden en 

worden aangepast op basis van nieuwe wet- en regelgeving.       

 

De rechtmatigheidscontrole door de accountant is gericht op: 

• de naleving van de volgende (financiële) kaders: 
- de regeling Avri; 
- de financiële verordening Avri ex artikel 212 Gemeentewet; 
- de controleverordening Avri ex artikel 213 Gemeentewet; 
- de programmabegroting 2021 van Avri (vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 9 juli 

2020); 
- eerste begrotingswijziging 2021 van Avri (vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 20 

december 2020); 
- de bestuursrapportage 2021 van Avri (vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 14 oktober 

2021). 

• de naleving van externe wetgeving, zoals opgesomd in het in bijlage 1 opgenomen normenkader. 

Dit uitsluitend voor zover deze directe financiële beheershandelingen betreffen of kunnen 

betreffen. 

• de naleving van interne regelgeving, zoals opgesomd in het in bijlage 1 opgenomen normenkader. 

Dit uitsluitend voor zover deze directe financiële beheershandelingen betreffen of kunnen 

betreffen.  

 

In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de relevante externe wet- en regelgeving en interne 

verordeningen en besluiten.  

 

Voor wat betreft de verschillende situaties die mogelijk zijn bij begrotingsafwijkingen is in bijlage 2 een 

schematisch overzicht opgenomen, met aanduiding van de gevolgen voor de strekking van de 

controleverklaring van de accountant. 

 

 

6.  Rapportering accountant 

 

Na afronding van de controlewerkzaamheden rapporteert de accountant de bevindingen in het kort 

weergegeven als volgt: 

 

Interim-controle en managementletter 

Door de accountant wordt een zogenaamde interim-controle uitgevoerd. Doel van de interim-controle van 
de accountant is een beeld te krijgen van de mate waarin de organisatie de bedrijfsvoering intern beheerst. 
Over de uitkomsten van de interim-controle wordt een managementletter uitgebracht aan het Dagelijks 
Bestuur.  

  

Controle jaarrekening en verslag van bevindingen 

Overeenkomstig de Wet Gemeenschappelijke Regelingen wordt na afronding van de controle van de 

jaarrekening een verslag van bevindingen (het accountantsverslag) uitgebracht aan het aan het Dagelijks 

Bestuur en Algemeen Bestuur. In het accountantsverslag wordt gerapporteerd over de opzet en uitvoering 

van het financiële beheer en of de beheersorganisatie een getrouw en rechtmatig financieel beheer en een 

rechtmatige verantwoording daarvan waarborgen. 

 

In het accountantsverslag neemt de accountant (indien van toepassing) ook de uitkomsten op van de 

controle van de in de SiSa-bijlage van de jaarrekening opgenomen projecten met een opsomming per 

regeling van de financiële omvang van geconstateerde fouten en/of onzekerheden.  

 

Uitgangspunten voor de rapportagevorm 

Gesignaleerde onrechtmatigheden worden toegelicht en gespecificeerd naar de aard en het financiële 

gevolg of risico. Fouten en onzekerheden die de rapporteringtolerantie als bedoeld in hoofdstuk 3.3 van dit 

controleprotocol overschrijden, worden weergegeven in een apart overzicht bij het verslag van bevindingen. 

De accountant rapporteert ook over eventuele bevindingen met betrekking tot de betrouwbaarheid en de 

continuïteit van de geautomatiseerde informatievoorziening en dataverwerking. 
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Controleverklaring 

In de controleverklaring wordt op een gestandaardiseerde wijze, zoals wettelijk voorgeschreven, de 

uitkomst van de accountantscontrole weergegeven, zowel ten aanzien van de getrouwheid als de 

rechtmatigheid. De controleverklaring is bestemd voor het Algemeen Bestuur, zodat deze de door het 

Dagelijks Bestuur opgestelde jaarrekening kan vaststellen.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlagen: 

1. Normenkader: inventarisatie van de toepasselijke wet- en regelgeving in het kader van de 

rechtmatigheidscontrole. 

2. Uitgangspunten begrotingsrechtmatigheid. 
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Bijlage 1: Normenkader 

 

Specifieke activiteiten/ 

onderwerpen 

Externe wet- en regelgeving Interne regelgeving Artikelen recht, hoogte, 

duur 

Afvalstoffenbeheer • Gemeentewet 

• Wet Milieubeheer 

• Grondwaterwet 

Avri begroting 2021 en  

Avri meerjarenbegroting 2022-

2023 

Volledig van toepassing 

Regionaal Afvalstoffenplan Geen financiële 

rechtmatigheid 

Afvalstoffenverordening 2021 Geen financiële 

rechtmatigheid 

Verordening afvalstoffen-

heffing 2021 (inclusief 

kwijtscheldingsbeleid en 

tarieventabel 2021) 

Volledig van toepassing 

Gemeenschappelijke Regeling 

Belasting-samenwerking 

Rivierenland (BSR).  

Volledig van toepassing 

Kwijtscheldingsregeling 2012 

geldend voor door BSR 

geheven belastingen 

Volledig van toepassing 
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Algemeen financieel 

middelenbeheer 

• Grondwet 

• Burgerlijk Wetboek 

• Gemeentewet 

• Besluit Begroting en Verantwoording 

provincies en gemeenten (BBV) 

• Besluit accountantscontrole decentrale 

overheden (Bado)  

• Wet gemeenschappelijke regelingen 

• Algemene Wet Bestuursrecht 

• Wet dwangsom en beroep 

• Fiscale wetgeving (Wet omzetbelasting, 

Btw-compensatiefonds etc.) 

• Wet Normering Topinkomens (WNT) 

• Wet Markt en Overheid (Wet M en O) 

• Nota Verwachtingen Accountantscontrole 

SiSa 

Gemeenschappelijke Regeling 

Avri 

Artikel 28, 30 

Reglement van orde Algemeen 

Bestuur Avri 

Geen financiële rechtmatigheid 

Financiële verordening Avri ex 

art 212 Gemeentewet 

Volledig van toepassing 

Controleverordening Avri 

ex art. 213 Gemeentewet 

Geen financiële rechtmatigheid 

Beleidsnotitie Uittreden van 

een gemeente voor een taak 

Volledig van toepassing 

Organisatieverordening Avri Geen financiële rechtmatigheid 

Mandaatregeling Avri  Volledig van toepassing 

Verordening op de 

programmaraden  

Geen financiële rechtmatigheid  

Reglement budgetbeheer Avri Volledig van toepassing 

Nota Risicomanagement en 

Weerstandsvermogen 2017 

Avri 

Volledig van toepassing 

Nota activabeleid 2018 Avri Volledig van toepassing 

Nota Reserves en 

Voorzieningen 2017 

Volledig van toepassing 

Protocol voor de 

accountantscontrole 

Volledig van toepassing 

Treasurybeheer • Wet Financiering decentrale overheden 

(Fido) 

• Uitvoeringsregeling financiering 

decentrale overheden (Ufdo) 

• Uitvoeringsregeling Ruddo 

• Besluit Schatkistbankieren 

• Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet 

HOF) 

Treasurystatuut  Volledig van toepassing 
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Inkopen en 

contractbeheer 

• Europese aanbestedingsregels 

• Europees Verdrag wet 

ketenaansprakelijkheid 

• Besluit aanbestedingsregels voor 

overheidsopdrachten (Bao) 

• Aanbestedingswet 2012 

 Volledig van toepassing 

Archief • Archiefwet 1995 

• Archiefbesluit 1995 

Archiefverordening en besluit 

informatiebeheer  

Geen financiële rechtmatigheid 

Arbeidsvoorwaarden en 

personeelsbeleid 

• Ambtenarenwet 

• Fiscale wetgeving  

• Wet werk en zekerheid (Wwz) 

• Sociale verzekeringswetten  

• CAO gemeenteambtenaren 

• CAR/UWO  

• ABP-wetgeving 

 

Bezoldigingsverordening Volledig van toepassing 

Procedureregeling 

functiebeschrijving en 

functiewaardering Avri 

Geen financiële rechtmatigheid 

Regeling studiefaciliteiten Avri Artikel 2, 5, 6, 7, 10, 11 

Reiskostenregeling Avri Artikel 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Regeling koop en verkoop 

verlofuren 

Artikel 6, 7, 8, 9 

Privacy • Wet bescherming persoonsgegevens   
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Bijlage 2: Uitgangspunten begrotingsrechtmatigheid (Opzet overgenomen uit de Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV)   

 

 

 Bij de toetsing van begrotingsafwijkingen kunnen tenminste de volgende “soorten” 
begrotingsafwijkingen worden onderkend: 
 

Onrechtmatig, 
maar telt niet mee 
voor het oordeel 

van de accountant 

Onrechtmatig, en 
telt mee voor het 
oordeel van de 

accountant 

1.  Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die niet passen binnen het bestaande beleid en waarvoor men 
tegen beter weten in geen voorstel tot begrotingsaanpassing heeft ingediend. 
 
Indien kostenoverschrijding betrekking hebben op activiteiten die passen binnen het bestaande beleid en de 
reguliere begrotingsuitvoering, is geen sprake van een financiële onrechtmatigheid die meetelt voor het oordeel 
van de accountant. 

 X 

2.  Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar waarbij de accountant ondubbelzinnig 
vaststelt dat die ten onrechte niet tijdig zijn gesignaleerd en niet zijn gemeld.  
Bijvoorbeeld: de verwachte kostenoverschrijding was via tussentijdse informatie al bekend, maar er is geen 
voorstel tot begrotingsaanpassing ingediend en dit is strijdig met geldende budgetregels.     

 X 

3.  Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten, 
bijvoorbeeld via subsidies of kostendekkende omzet (of via de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing). 

X  

4.  Kostenoverschrijdingen bij open einde (subsidie)regelingen. Vaak blijkt vanwege dit open karakter in het kader 
van het opmaken van de jaarrekening een (niet eerder geconstateerde) overschrijding. 

X  

5.  Kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door extra inkomsten die niet direct gerelateerd zijn, waarbij 
over de aanwending van deze extra inkomsten door het Algemeen Bestuur nog geen besluit is genomen. 

 X 

6.  Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten welke achteraf als onrechtmatig moeten worden beschouwd 
omdat dit bijvoorbeeld bij nader onderzoek van de subsidieverstrekker, belastingdienst of een toezichthouder blijkt 
(bijvoorbeeld een belastingnaheffing). Het zal hier in de praktijk vaak gaan om interpretatieverschillen bij de uitleg 
van wet- en regelgeving die na het verantwoordingsjaar aan het licht komen. Er zijn dan geen 
rechtmatigheidsgevolgen voor dat verantwoordingsjaar. Wel zal de overschrijding getrouw in de jaarrekening 
moeten worden weergegeven. 

 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

7.  Kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten (investeringen) waarvan de gevolgen voornamelijk zichtbaar 
worden via hogere afschrijvings- en financieringslasten in het jaar zelf of in volgende jaren. 
- jaar van investeren  
- afschrijvings- en financieringslasten in latere jaren  
 
Overigens kunnen overschrijdingen bij investeringskredieten op basis van toelichtingen en onderbouwingen door 
het Algemeen Bestuur worden geautoriseerd (bij het vaststellen van de jaarrekening), waardoor er geen sprake 
meer is van een financiële onrechtmatigheid die meetelt voor het oordeel van de accountant. 

 
 
 

X 

 
 

X 

8.  Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die passen binnen het bestaande beleid als gevolg van 
abusievelijke fouten in de begroting. 

X  

9.  Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die passen binnen het bestaande beleid als gevolg van dotaties X  
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aan voorzieningen die verplicht zijn volgens het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.  

10.  Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid en het gevolg zijn van uitgaven die naar hun aard 
onvoorzienbaar, onvermijdelijk en onuitstelbaar zijn en niet tijdig konden worden gesignaleerd, zodat niet tijdig 
een voorstel tot begrotingsaanpassing gedaan kon worden.  

X  

11.  Verschuivingen van kosten tussen de door het Algemeen Bestuur vastgestelde programma's waarmee 
kostenoverschrijdingen onzichtbaar worden gemaakt of worden gecamoufleerd, worden als onrechtmatig 
aangemerkt. 

 X 

12.  Begrotingsonderschrijdingen zijn niet onrechtmatig, tenzij deze in strijd zijn met het beleid dat het Algemeen 
Bestuur heeft vastgesteld. 

X  

 

 

 



 

Aan : Algemeen Bestuur 

Vergadering : 16 december 2021 

Agendapunt : Ter besluitvorming 

Van : Dagelijks Bestuur 

Onderwerp : 
Inzameling luiers  
en incontinentiemateriaal 

 

 
Voorstel 

1. Kennis te nemen van de stand van zaken met betrekking tot levering en plaatsing van de 
containers voor luiers en incontinentiemateriaal. 

2. Kennis te nemen van de wens van individuele gemeenten om incontinentiecontainers naast 
restafvalcontainers te plaatsen met als gevolg een grotere kans op vervuiling in de 
incontinentiecontainers. 

3. De wens te honoreren maar vanwege de grotere kans op vervuiling het vervuilingspercentage in de 
businesscase te verhogen van 7% naar 20%. 

4. De te verwachten meerkosten te verwerken in de opslag op de tarieven afvalstoffenheffing 2022. 

 

 
Inleiding 
 
Gemeente Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe en Zaltbommel hebben besloten om per 1 januari 2022 te 
starten met de inzameling van incontinentiemateriaal en luiers met brengvoorzieningen in de openbare 
ruimte. Voordat gestart kan worden met plaatsing van de incontinentiecontainers moeten de locaties 
vastgesteld en officieel gepubliceerd zijn.  
 
De vaststelling van de locaties verloopt conform planning doch is afwijkend ten opzichte van de wens van 
het Algemeen Bestuur om de incontinentiecontainers niet naast de restafvalcontainers te plaatsen. De 
grondslag van uw wens is het tegengaan van de mogelijke vervuiling van de incontinentiecontainers met 
andere afval(rest)stromen. Drie gemeenten hebben aangegeven meerdere incontinentiecontainers bij de 
restafvalcontainers te willen zien, te weten Tiel (4 van de 10), West Betuwe (10 van de 30) en Zaltbommel 
(5 van de 12).  
 
Het gebruik van de restafvalcontainers in Rivierenland is niet gratis. Dit in tegenstelling tot de 
incontinentiecontainers die, met uitzondering van Neder-Betuwe, wel gratis toegankelijk zijn. Het naast 
elkaar plaatsen van beide containers zal de verleiding bij inwoners groter maken om restafval te deponeren 
in de gratis toegankelijke incontinentiecontainer. Dientengevolge stijgt het vervuilingspercentage en dus de 
kans op afkeur van de totale vracht. Hierdoor stijgen de kosten voor deze gemeenten.     
 

Beoogd effect 
1. De wens van de betreffende gemeenten honoreren verhoogt de kans op vervuiling van het 

incontinentiemateriaal met dientengevolge een afkeur van de totale fractie bij de eindverwerker. 

 
Argumenten 
1.1 Ruimtelijke inpassing 
Betreffende gemeenten hebben problemen om openbare gronden vrij te maken voor het plaatsen van 
incontinentiecontainers of hebben via inspraak ruimte gegeven aan inwoners die massaal kozen voor 
plaatsing van incontinentiecontainers naast de restafvalcontainers. 

 
1.2 Verkeerstechnische problemen 
Niet alle beschikbare openbare gronden zijn geschikt voor het plaatsen en ledigen van 
incontinentiecontainers. 

 
Kanttekeningen 
1.1a Incontinentiecontainers naast restafvalcontainers 
In de businesscase hebben wij rekening gehouden met een maximum vervuilingspercentage van 7%. De 
verwachting is dat dit percentage zal stijgen. Vooralsnog gaan wij nu uit van een percentage van 20%. 
 
1.1b Meerkosten vervuiling  
Het hogere percentage afgekeurde materiaal zal worden verbrand hetgeen tot hogere kosten zal leiden. 
Om te kunnen bepalen waar de vervuiling vandaan komt en waardoor deze wordt veroorzaakt, zal vanaf 



het begin gestart worden met een strakke monitoring per gemeente. Dat betekent dat er per gemeente 
ingezameld en afgevoerd gaat worden naar ARN. Door per gemeente te gaan inzamelen boeken we op dit 
moment geen efficiencyvoordeel in. In het laatste kwartaal 2022 zullen de monitoringsresultaten van de 
eerste drie kwartalen én mogelijke efficiencyvoordelen aan het Algemeen  Bestuur worden voorgelegd. 
 
1.1.c Wijziging businesscase 
Dit is een wijziging ten opzichte van de businesscase waarin is gekozen voor een efficiënte 
intergemeentelijke inzameling. 
 

Communicatie 
- 

 
Financiën 
Door de grotere kans op afkeur, inzameling per gemeente en directe afvoer naar ARN is de businesscase 
geactualiseerd. In de berekening hebben we daarbij ten aanzien van de vervuiling het volgende 
uitgangspunt per gemeente gehanteerd: 

- Neder-Betuwe = 7% vervuiling berekend (conform business case) 
- Tiel = 7% vervuiling bij 4 containers, 20% vervuiling bij 4 containers  
- West Betuwe = 7% vervuiling bij 20 containers, 20% vervuiling bij 10 containers  
- Zaltbommel = 7% vervuiling bij 7 containers, 20% vervuiling bij 5 containers  

 
Voor de gemeenten betekent dit ten opzichte van de businesscase die in februari 2021 door uw bestuur is 
vastgesteld, een verhoging van het tarief per huishouden van: Neder-Betuwe (+ € 0,00), Tiel (+ € 0,75), 
West Betuwe (+ € 1,18) en Zaltbommel (+ € 0,04). 
 
In lijn met de mededeling in uw vergadering d.d. 7 juli 2021 zullen wij de kosten verdisconteren in het tarief. 
In de tarieventabel is het maximale tarief per gemeente opgenomen. Zoals te doen gebruikelijk bij 
activiteiten in het pluspakket, worden deze achteraf met de huishoudens van de deelnemende gemeenten 
afgerekend op basis van werkelijke kosten (met een maximum van het in deze tarieventabel genoemde 
tarief).  

 
Uitvoering 
Conform planning zal er op 1 januari 2022 gestart worden met de gescheiden inzameling van luiers en 
incontinentiemateriaal. 

 
 
 



 

Aan : Algemeen Bestuur 

Vergadering : 16 december 2021 

Agendapunt : 3.3 

Van : Dagelijks Bestuur 

Onderwerp : Verordeningen 2022 

 

 
Voorstel 
1. De Verordening afvalstoffenheffing Avri 2022, inclusief de Tarieventabel 2022, vast te stellen met 

de ingangsdatum van 1 januari 2022 en de Verordening afvalstoffenheffing Avri 2021 in te trekken 
per 1 januari 2022; 

2. De Afvalstoffenverordening 2022 vast te stellen met de ingangsdatum van 1 januari 2022 en de 
Afvalstoffenverordening 2021 in te trekken per 1 januari 2022.  
 

 
Inleiding 
De Verordening afvalstoffenheffing Avri 2022 met bijbehorende Tarieventabel is geactualiseerd ten 
opzichte van de geldende verordening 2021.  
 
Dit houdt voor de huidige regeling in:  

• Het toevoegen van een tarief voor de gescheiden inzameling van luiers en incontinentiemateriaal voor 
de deelnemende gemeenten.  

• Het kwijtscheldingstarief voor het vaste tarief is verruimd met de toeslagen uit hoofdstuk 6 en 7. Dit 
vanwege het feit dat deze toeslagen onderdeel zijn van het vaste tarief. De argumenten voor deze 
verruiming zijn: 

• Inwoners hebben geen invloed op de hoogte van deze toeslagen, zoals dat wel geldt voor de 
variabele tarieven. 

• In het verleden kende Avri geen toeslagen zoals in hoofdstuk 6 en 7 waardoor kwijtschelding alleen 
beschreven werd op het vaste tarief uit hoofdstuk 1. Door dit nu te wijzigingen is de 
kwijtscheldingsregeling weer actueel. 

• Avri is de enige deelnemer in BSR die geen kwijtschelding geeft op het volledige tarief, hetgeen 
wel het geval is bij oa. rioolheffing. 

• De verruiming van de kwijtschelding draagt bij aan een verbeterd imago. 
 
De Afvalstoffenverordening Avri is geactualiseerd ten opzichte van de Afvalstoffenverordening Avri 
2021. 
De wijzigingen blijven beperkt tot een tekstuele actualisatie naar aanleiding van een nieuwe model-
afvalstoffenverordening van de VNG (inwerkingtreding Omgevingswet in 2022, begripsbepalingen), 
inclusief de toelichting op de afvalstoffenverordening. 
 
Beoogd effect 
Actuele, duidelijke en rechtmatige regelgeving voor Avri, het Bestuur en de inwoners op het gebied 
van de afvalstoffen in het werkgebied, als kader voor de uitvoering van het programma Basispakket 
door Avri. 
 
Argumenten 
1.1 De Verordening afvalstoffenheffing en tarieventabel moet jaarlijks worden vastgesteld 
De heffingsverordening en bijbehorende tarievenlijst gelden durende een kalenderjaar en worden 
daarom jaarlijks ter vaststelling voorgelegd. 
 
1.2 en 2.1 Het Algemeen Bestuur is bevoegd tot vaststelling van verordeningen en de bijbehorende 
tarieventabel.  
In de gemeenschappelijke regeling Avri is bepaald dat het Algemeen Bestuur de verordeningen 
vaststelt.  
 
1.3 De tarieven van de dienstverlening voor 2022 moeten worden bijgesteld op basis van de begroting Avri 

De tarieventabel is gebaseerd op de begroting 2022 inclusief eventuele begrotingswijziging. Dit zorgt 
voor een rechtmatige onderbouwing van de tarieven afvalstoffenheffing. 
 



1.4 Maatwerk aan gemeenten die gescheiden inzameling van luiers en/of incontinentiemateriaal 
wensen. 
De Avri-gemeenten bepalen zelf of zij luiers en/of incontinentiemateriaal gescheiden van het restafval 
ingezameld willen hebben of een financiële compensatie verlenen.   
 
 
 
Kanttekeningen 

- 

 
Communicatie 
De Verordening afvalstoffenheffing en de Tarieventabel 2022 en de Afvalstoffenverordening 2022 
zullen op 1 januari 2022 in werking treden. Na het besluit van het Algemeen Bestuur op 16 december 
2021 zullen de verordeningen en de Tarieventabel 2022 gepubliceerd worden in het officiële digitale 
publicatieblad van de gemeenschappelijke regeling Avri en tevens via de website van Avri. 
Verordeningen worden opgenomen in de digitale regelingenbank voor overheden. 
 
Financiën 
Per regeling (verordening) ontstaan kosten voor publicatie in DROP (de opvolger van GVOP en 
CVDR). Deze kosten zijn naar schatting € 155,00 per regeling/publicatie, totaal maximaal € 465. Deze 
kosten worden gedekt uit de begroting 2021 van Avri (Programma Basispakket). Daarnaast kunnen 
kosten ontstaan per afzonderlijke gemeente voor een extra aanslagregel. Deze kosten worden 
doorberekend in het tarief van de incontinentie-luier inzameling. 
 
Uitvoering 
 
De Afvalstoffenheffing wordt via de Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR) bij de huishoudens 
geheven en ingevorderd namens Avri.  
 
Bijlagen 

1. Verordening Afvalstoffenheffing Avri 2022 
2. Tarieventabel behorend bij de Verordening Afvalstoffenheffing Avri 2022 
3. Afvalstoffenverordening 2022 
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Afvalstoffenverordening Avri 2022 
 
 
Het algemeen bestuur van Avri besluit, 
 
gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van Avri van 6 oktober 2021; 
gelet op de artikelen 10.23, 10.24, tweede lid, 10.25 en 10.26, van de Wet Milieubeheer, artikel 2, eerste lid Besluit 
gescheiden inzameling huishoudelijke afvalstoffen en op artikel 21, eerste lid, van de Gemeenschappelijke regeling 
Avri; 
 
Vast te stellen de volgende verordening:  
de Afvalstoffenverordening Avri 2022. 
 
 

§ 1. Algemeen 
 
Artikel 1 Begrippen 
In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 
 a. perceel: perceel waar geregeld huishoudelijke afvalstoffen kunnen ontstaan; 

 b. samenwerkingsgebied: het grondgebied van de gemeenten Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, 
Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel; 

c. inzamelplaats: daartoe op grond van artikel 5 aangewezen plaats; 
 d. inzamelmiddel: voor de inzameling van afvalstoffen bestemd hulp- of bewaarmiddel, ten behoeve van 

een huishouden; 
 e. inzamelvoorziening: voor de inzameling van afvalstoffen bestemd(e) bewaarmiddel of -plaats ten 

behoeve van meerdere huishoudens; 
 
Artikel 2 Doelstelling 
De toepassing van deze verordening is gericht op de bescherming van het milieu, met inbegrip van een doelmatig 
beheer van afvalstoffen.  
 
Artikel 2A Nadere regels over inzamelen 
Het dagelijks bestuur kan nadere regels stellen over onderwerpen geregeld in deze verordening. 
 
 
 

§ 2 Huishoudelijke afvalstoffen 
 
Artikel 3 Aanwijzing van de inzameldienst  
Avri is als inzameldienst belast met de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen. 

 
Artikel 4 Regulering van andere inzamelaars 
1. Het is voor anderen dan de inzameldienst verboden huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen, tenzij de 
 inzamelaar: 
 a.  daartoe is aangewezen door het dagelijks bestuur;  
 b.  bij nadere regels van het dagelijks bestuur van het verbod is vrijgesteld, of; 
 c.  verplicht is tot inname, bedoeld in artikel 9.5.2, derde lid, aanhef en onderdeel b, of vierde lid, van de  
  wet Milieubeheer. 
2. Het dagelijks bestuur kan aan een aanwijzing, bedoeld in het eerste lid, onder a, voorschriften verbinden en 

beperkingen stellen. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij 
niet tijdig beslissen) is niet van toepassing.  

 
 
Artikel 5 Aanwijzing van inzamelplaats 
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Het dagelijks bestuur draagt zorg voor ten minste één daartoe ter 
beschikking gestelde plaats binnen het samenwerkingsgebied, waar in voldoende mate gelegenheid wordt 
geboden om huishoudelijke afvalstoffen met inbegrip van grof huishoudelijk afval, achter te laten. 
 
Artikel 6. Algemene verboden 
1. Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen: 

a. ter inzameling aan te bieden aan een ander dan de inzameldienst of een inzamelaar als bedoeld in artikel 4, 
eerste lid; 
b. over te dragen aan een ander dan een inzamelaar als bedoeld in artikel 4, eerste lid; of 

 c. achter te laten op een andere plaats dan de inzamelplaats, bedoeld in artikel 5. 
2. Het is verboden inzamelvoorzieningen te bekrassen of te bekladden, hierop aanplakbiljetten of andere 

geschriften, afbeeldingen of aanduidingen aan te brengen, met kalk, krijt, teer of een kleur- of verfstof enige 
afbeelding, letter, cijfer of teken aan te brengen of te laten aanbrengen. 

3. De verboden in lid 2 gelden niet wanneer degene die de handeling verricht in het bezit is van toestemming van 
de rechthebbende of wanneer er gehandeld wordt krachtens wettelijk voorschrift. 

4. De houder van de in het derde lid bedoelde toestemming is verplicht die aan een opsporingsambtenaar op 
diens eerste vordering terstond ter inzage af te geven. 

 
Artikel 7 Gescheiden afvalinzameling  
1. Het dagelijks bestuur stelt regels over de bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen die afzonderlijk door 
 de inzameldienst worden ingezameld, over de frequentie van de inzameling van elk van deze bestanddelen, 
 en over de locaties van deze inzameling bij of nabij elk perceel.  
2. In ieder geval de volgende bestanddelen huishoudelijke afvalstoffen worden afzonderlijk ingezameld: 
 a. asbest, asbesthoudend en asbestgelijkend afval; 
 b.  bioafval (groente- fruit- en tuinafval); 
 c. blik (metalen verpakkingen); 
 d. bouw- en sloopafval; 
 e. dakleer; 
 f. drinkpakken (drankenkartons); 
 g. drukhouders; 
 h. elektrische en elektronische apparatuur; 
 i. frituurolie en -vet; 
 j. geëxpandeerd polystyreen (EPS /piepschuim); 
 k. glas; 
 l. grof huishoudelijk afval; 
 m. grof restafval; 
 n. grof tuinafval (groen, snoeihout, takken); 
 o. grond; 
 p. harde kunststoffen; 
 q. hout; 
 r. klein chemisch afval; 
 s. kunststof verpakkingsmateriaal (plastic verpakkingen); 
 t. matrassen; 
 u. medicijnen en injectienaalden; 
 v. metalen; 
 w. papier en karton; 
 x. restafval; 
 y. schoon gips; 
 z. schoon puin; 
 aa. tapijt; 
 bb. textiel; 
 cc. vlakglas; 
 dd. voertuigbanden. 
3. Kunststof verpakkingsmateriaal wordt gecombineerd met drinkpakken en blik ingezameld en vervolgens 

nagesorteerd. 
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4. Huishoudens uit een gemeente die incontinentiemateriaal en luiers gescheiden van het restafval door Avri laat 
inzamelen, kunnen gebruik maken van de daartoe aangewezen verzamelcontainer(s) of inzamelmiddel. 

 
Artikel 7A Inzamelmiddelen en -voorzieningen. 
1. De inzameling vindt plaats via: 
 a. een inzamelmiddel voor de gebruiker van een perceel; 
 b. een inzamelvoorziening voor de gebruikers van een aantal percelen; 
 c. een inzamelvoorziening op wijkniveau; 
 d. een brengdepot op lokaal of regionaal niveau. 
2. Het dagelijks bestuur kan aanwijzen via welk inzamelmiddel of via welke inzamelvoorziening de inzameling van 

een bepaald bestanddeel huishoudelijke afvalstoffen ten behoeve van de gebruiker van een perceel plaatsvindt. 
3. Het dagelijks bestuur kan de locaties van inzamelvoorzieningen aanwijzen. Dit gebeurt in samenspraak met de 

desbetreffende gemeente. 
 
Artikel 8. Gescheiden aanbieding 
1. Het is verboden de bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen, bedoeld in artikel 7 tweede lid, anders dan 

afzonderlijk: 
a.   ter inzameling aan te bieden;  
b.   achter te laten op een inzamelplaats, bedoeld in artikel 5. 

2. Het dagelijks bestuur kan nadere regels stellen. Deze regels kunnen voor categorieën van gevallen en/of 
 personen een vrijstelling inhouden van het verbod, bedoeld in het eerste lid. 
3. De volgende categorieën personen worden vrijgesteld van de gescheiden inzameling van bioafval (gft) omdat 

gescheiden inzamelen buitensporig hoge economische kosten met zich mee brengt:  
 a. bewoners van hoogbouw en de stadscentra.  
 
Artikel 9. Tijdstip van aanbieding 
Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling aan te bieden anders dan op de door het dagelijks 
bestuur daartoe bepaalde dagen en tijden. Deze kunnen voor verschillende bestanddelen en inzamellocaties 
verschillend worden vastgesteld. 
 
Artikel 10. Wijze en plaats van aanbieding 
1.  Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling aan te bieden anders dan in overeenstemming  met 

de door het dagelijks bestuur te stellen regels over:  
a.  het gebruik van inzamelmiddelen voor het aanbieden ter inzameling bij een perceel;  
b.  het gebruik van inzamelvoorzieningen voor het aanbieden ter inzameling nabij een perceel; 
c.  het gebruik van de inzamelplaats zoals bedoeld in artikel 5; 
d.  het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen zonder gebruik te maken van inzamelmiddelen of -
voorzieningen. 

2.  Het is verboden om een inzamelmiddel buiten de bepaalde dag en de tijden, bedoeld in artikel 9, buiten een 
perceel te laten staan.  

3.  Het dagelijks bestuur kan nadere regels stellen voor categorieën van percelen. Deze regels kunnen een 
 vrijstelling van het verbod inhouden. 
 
 

§ 3. Bedrijfsafvalstoffen  

 
Artikel 11. Inzameling bedrijfsafvalstoffen door inzameldienst 
Het dagelijks bestuur kan bestanddelen van bedrijfsafvalstoffen aanwijzen die worden ingezameld door de 
inzameldienst die is aangewezen op grond van artikel 3, in gevallen waarin de voor deze inzameling verschuldigde 
vergoeding op basis van een privaatrechtelijke overeenkomst met Avri bedrijfsafval is voldaan. 
 
Artikel 12. Aanbieding ter inzameling van bedrijfsafvalstoffen 
Het is verboden anders dan in overeenstemming met artikel 11 bedrijfsafvalstoffen ter inzameling door de 
inzameldienst aan te bieden of over te dragen of bij het grondstoffenpark voor bedrijfsafval aan de Meersteeg 15 te 
Geldermalsen achter te laten. 
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Artikel 13. Regeling van inzameling van bedrijfsafvalstoffen 
1.  Het is verboden bedrijfsafvalstoffen ter inzameling aan te bieden anders dan in overeenstemming met de door 
 het dagelijks bestuur te stellen regels en/of de overeenkomst zoals bedoeld in artikel 11, over de dagen, tijden, 
 wijzen en locaties van inzameling van de krachtens artikel 11 aangewezen bedrijfsafvalstoffen.  
 
2. Het dagelijks bestuur kan nadere regels stellen voor het aanbieden, overdragen of achterlaten van 

bedrijfsafvalstoffen. Deze regels kunnen mede worden vastgesteld voor anderen dan de inzameldienst. Deze 
regels kunnen een vrijstelling van het verbod inhouden.  

 
 

§ 4. Zwerfafval en overige 
 
Artikel 14. Dumpingsverbod  
1. Het is verboden om zonder ontheffing van het dagelijks bestuur afvalstoffen op of om inzamelmiddelen of -

voorzieningen te plaatsen. 
2.  Indien de overtreder van dit artikel onbekend is, wordt de persoon tot wie de aangetroffen afvalstof kan worden 
 herleid, geacht te hebben gehandeld in strijd met dit artikel. 
 
Artikel 15. Zwerfafval in de openbare ruimte  
Het is verboden ter inzameling gereedstaande afvalstoffen of inzamelmiddelen te doorzoeken of te verspreiden, te 
stoten, te schoppen, omver te werpen of door deze anderszins te behandelen. 
 
Artikel 16. Geen opslag van afval in de open lucht 
Het is verboden afvalstoffen op een voor het publiek waarneembare plaats in de open lucht en buiten een inrichting 
als bedoeld in artikel 1.1 van de Wet milieubeheer op te slaan of opgeslagen te hebben, anders dan door het in 
overeenstemming met paragraaf 2 van deze verordening aanbieden, overdragen of achterlaten van huishoudelijke 
afvalstoffen. 
 
Artikel 17. Ontdoen van autowrakken 
Het is verboden zich te ontdoen van een autowrak anders dan door afgifte aan een inrichting als bedoeld in artikel 
6 van het Besluit beheer autowrakken. 
 
 

§ 5. Niet naleven bepalingen, handhaving en toezicht 
 
Artikel 18. Onjuist aanbieden afval (inzamelmiddel) 
Ingeval de gebruiker van een perceel het betreffende inzamelmiddel c.q. afval niet op de voorgeschreven locatie 
en wijze ter inzameling aanbiedt c.q. gebruikt, kan de inzameling van de afvalstoffen, zonder voorafgaande 
waarschuwing, voor dat perceel worden opgeschort tot het moment dat het betreffende inzamelmiddel c.q. afval 
door de gebruiker van het perceel op een volgende inzameldag wel op de voorgeschreven locatie en wijze ter 
inzameling wordt aangeboden c.q. gebruikt. 
 
Artikel 19. Strafbare feiten 
Overtreding van het bij of krachtens artikel 4, artikel 6 of van artikel 8 tot en met artikel 10 en artikel 12 tot en met 
artikel 17 bepaalde en de daarbij gegeven voorschriften en beperkingen, is een strafbaar feit als bedoeld in artikel 
1a, onderdeel 3, van de Wet op de economische delicten. 
 
 
Artikel 20. Toezichthouders 
Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de krachtens artikel 
5.10, derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht aangewezen ambtenaren. 
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§ 6. Overgangs- en slotbepalingen 
 
Artikel 21. Aanvullings- en afwijkingsbevoegdheid  
In het belang van een doelmatig afvalstoffenbeheer kan door of namens het dagelijks bestuur worden besloten in 
aanvulling op of afwijking van hetgeen in deze verordening en de daarop gebaseerde nadere regels is bepaald. 
 

Artikel 22. Wijzigingen als gevolg van de Omgevingswet  
Op het tijdstip waarop de Omgevingswet in werking treedt, wordt deze verordening gewijzigd als volgt:  
a. in artikel 16 vervalt “en buiten een inrichting als bedoeld in artikel 1.1 van de Wet milieubeheer” en na het slot 
van het artikel wordt toegevoegd “Het verbod geldt niet als voor de opslag van afvalstoffen een 
omgevingsvergunning is afgegeven.”; 

b. in artikel 17 wordt “anders dan door afgifte aan een inrichting als bedoeld in artikel 6 van het Besluit beheer 
autowrakken” vervangen door “anders dan door afgifte aan de houder van een omgevingsvergunning voor het 
demonteren van autowrakken of wrakken van tweewielige motorvoertuigen”; 
c. in artikel 20 wordt na “Wet algemene bepalingen omgevingsrecht” ingevoegd “of artikel 18.6 van de 
Omgevingswet”. 
 
Artikel 23. Intrekking oude verordening 
De Afvalstoffenverordening Avri 2021 wordt ingetrokken. 
 
Artikel 24. Overgangsrecht  
1. Vergunningen en ontheffingen verleend krachtens de verordening bedoeld in artikel 23 blijven - voor zover zij 

niet eerder zijn vervallen of ingetrokken - nog gedurende 1 jaar na de inwerkingtreding van deze verordening 
van kracht en worden beschouwd als een aanwijzing bedoeld in artikel 4 van deze verordening. 

2. Voorschriften en beperkingen opgelegd krachtens de verordening bedoeld in artikel 23 blijven - indien en voor 
zover de bepalingen ingevolge welke deze voorschriften en beperkingen zijn opgelegd, ook zijn vervat in deze 
verordening en voor zover zij niet eerder zijn vervallen of ingetrokken - nog gedurende 1 jaar na  de 
inwerkingtreding van deze verordening van kracht. 

3. Indien voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om een vergunning of 
ontheffing op grond van de verordening bedoeld in artikel 23 is ingediend en voor het tijdstip van 
inwerkingtreding van deze verordening nog niet op die aanvraag is beslist, wordt deze aanvraag beschouwd 
als een aanvraag tot aanwijzing, als bedoeld in artikel 4 van deze verordening.  

4. Op een aanhangig beroep of bezwaarschrift, betreffende een vergunning of ontheffing bedoeld in het eerste 
lid, dan wel voorschrift of beperking bedoeld in het tweede lid dat voor of na het tijdstip bedoeld in artikel 23 is 
ingekomen binnen de voordien geldende beroepstermijn, wordt beslist met toepassing van de op dat moment 
geldende verordening. 

5. De intrekking van de verordening bedoeld in artikel 23, heeft geen gevolgen voor de geldigheid van op basis 
van die verordening genomen nadere regels en aanwijzingsbesluiten, indien en voor zover de rechtsgrond 
waarop de aanwijzingsbesluiten zijn gebaseerd ook vervat is in deze verordening en voor zover zij niet eerder 
zijn vervallen of ingetrokken. 

 
Artikel 25. Citeertitel 
Deze verordening wordt aangehaald als: Afvalstoffenverordening Avri 2022. 
 
Artikel 26. Inwerkingtreding 
Deze verordening treedt na bekendmaking in werking op 1 januari 2022. 
 
Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur van Avri in zijn openbare vergadering van 16 december 2021 te 
Geldermalsen. 
 
De secretaris,       de voorzitter, 
 
 
 
W. Brouwer       J. Reus 
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TOELICHTING 1 
 
ALGEMEEN DEEL 
 
1. Inleiding 
De Afvalstoffenverordening dient het belang van de bescherming van het milieu, met inbegrip van een doelmatig 
afvalstoffenbeheer. Het belang daarvan neemt toe omdat tegenwoordig anders naar afval wordt gekeken dan in 
het verleden. Afval wordt steeds meer benaderd als grondstof. In een meer circulaire economie is afval van 
waarde. Dat betekent duurzaam omgaan met natuurlijke hulpbronnen, zuiniger zijn op grondstoffen, voorwerpen 
langer en opnieuw gebruiken en optimalere reststromen. Afvalscheiding en inzameling is daarbij van wezenlijk 
belang. Welke bestanddelen van het afval gescheiden dienen te worden veranderd. Nieuwe technieken maken 
bijvoorbeeld de scheiding van kunststof mogelijk. Gemeenten werken mee in het Uitvoeringsprogramma VANG – 
Huishoudelijk Afval om te komen tot minder huishoudelijk afval en tot het beschikbaar krijgen van meer 
waardevolle grondstoffen van de juiste kwaliteit. Deze verordening moderniseert de regels van de gemeente op dit 
terrein.  
 
Grondslagen  
De verordening geeft uitvoering aan de verplichting van artikel 10.23 van de Wet milieubeheer (hierna: Wm), 
waarin de raad wordt opgedragen om in het belang van de bescherming van het milieu een 
Afvalstoffenverordening vast te stellen. De artikelen 10.24, tweede lid, 10.25 en 10.26, eerste lid, van de Wm 
bevatten voorschriften waaraan de Afvalstoffenverordening moet voldoen.  
Artikel 2, eerste lid, van het Besluit gescheiden inzameling huishoudelijke afvalstoffen (hierna: Besluit GIHA) biedt 
een grondslag voor het niet gescheiden inzamelen van bioafval of kunststoffen, metaal en glas. Deze grondslag is 
gebruikt voor artikel 7, derde lid en artikel 8, derde lid.  
 
2. Hoofdlijnen van de Afvalstoffenverordening 
Scheiden van afvalstromen begint bij huishoudens (huishoudelijke afvalstoffen) en bedrijven (kantoor-, winkel- en 
dienstensector (hierna: KWD-sector) waar die afvalstoffen ontstaan – of waar die in de openbare ruimte 
terechtkomen. De Afvalstoffenverordening bevat regels over huishoudelijk afval, bedrijfsafval en afval in de 
openbare ruimte.  
 
Huishoudelijke afvalstoffen 
Wat betreft huishoudelijke afvalstoffen heeft het gemeentebestuur de wettelijke taak om te zorgen voor de 
inzameling van huishoudelijke afvalstoffen door middel van de inzameldienst die daartoe bij deze verordening is 
aangewezen. Bij de uitvoering van deze taak wordt de gemeente in de praktijk in toenemende mate ondersteund 
door het initiatief van andere inzamelaars zoals scholen, ideële instellingen of anderen die bijvoorbeeld papier, glas 
of andere bestanddelen van het huishoudelijk afval verzamelen voor inzameling. Deze verordening regelt de 
aanwijzing van de inzameldienst en van andere inzamelaars en bepaalt welke bestanddelen gescheiden moeten 
worden aangeboden en dus ook gescheiden moeten worden ingezameld.  
 
Gescheiden inzameling van huishoudelijk afval 
Scheiden van de volgende bestanddelen van huishoudelijk afval is op grond van artikel 1 van het Besluit GIHA de 
norm:  

a. bioafval; 
b. papier; 
c. metaal; 
d. kunststof; 
e. glas; 
f. textiel (treedt in werking met ingang van 1 januari 2025); 

 
1 De toelichting is gebaseerd op de toelichting bij de modelverordening van de VNG. Voor de leesbaarheid en om toekomstige 
aanpassingen door de VNG op het model eenvoudiger te kunnen verwerken, is er voor gekozen niet steeds de begrippen 'gemeente', 
'college' en 'gemeenteraad' uit de toelichting op het model te vervangen door 'Avri', 'dagelijks bestuur' of 'algemeen bestuur'. Voor de 
gemeenten in Rivierenland geldt dat zij hun bevoegdheden op het gebied van afvalstoffen hebben overgedragen aan Avri. 
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g. gevaarlijke afvalstoffen (treedt in werking met ingang van 1 januari 2025); 
h. afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. 
 

De Afvalstoffenverordening geeft uitvoering aan de opdracht van artikel 3 van het Besluit GIHA om de verordening 
aan te passen om te voldoen aan de artikelen 1 en 2 van het Besluit GIHA. 
Afzien van scheiding van bioafval is, op grond van artikel 2, eerste lid, onder a, van het Besluit GIHA mogelijk, 
indien daarbij voldaan is aan artikel 10, derde lid, onder c of d, van de Kaderrichtlijn afvalstoffen. De scheiding van 
bioafval is [technisch niet haalbaar of brengt hoge economische kosten met zich mee] (zie artikel 8). In artikel 10, 
eerste lid, onder c en d, van de Kaderrichtlijn afvalstoffen staat:  
“c. gescheiden inzameling is technisch niet haalbaar wanneer rekening wordt gehouden met goede praktijken op 
het gebied van afvalinzameling; 
d. gescheiden inzameling zou buitensporig hoge economische kosten meebrengen, rekening houdend met de 
kosten van negatieve milieu- en gezondheidseffecten van gemengde afvalinzameling en -verwerking, het 
potentieel voor efficiëntieverbeteringen op het gebied van afvalinzameling en -verwerking, inkomsten uit de 
verkoop van secundaire grondstoffen alsook de toepassing van het beginsel „de vervuiler betaalt” en uitgebreide 
producentenverantwoordelijkheid.” 
 
Het is toegestaan om af te zien van gescheiden inzameling van glas, metaal of kunststoffen als voldaan is aan 
artikel 10, eerste lid, onder a, van de Kaderrichtlijn afvalstoffen. Voor de gemeente is van deze mogelijkheid 
gebruik gemaakt voor wat betreft [plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons (hierna: PDB (zie 
artikel 7)].  
De gezamenlijke inzameling van PDB is niet van invloed op het potentieel van hergebruik, recycling of andere 
nuttige toepassing door nasorteren bij de verwerker in gescheiden fracties. Artikel 10, eerste lid, onder a, van de 
Kaderrichtlijn afvalstoffen regelt: 
“a. het inzamelen van bepaalde soorten afval is niet van invloed op het potentieel ervan om overeenkomstig artikel 
4 (van de Kaderrichtlijn afvalstoffen) voorbereiding voor hergebruik, recycling of andere behandelingen voor nuttige 
toepassing te ondergaan en levert een output van die handelingen op waarvan de kwaliteit vergelijkbaar is met die 
welke door middel van gescheiden inzameling wordt bereikt;”. 
 
In de nota van toelichting bij het Besluit GIHA wordt verwezen naar het Landelijk afvalbeheerplan (hierna: LAP). 
Daarin staat, met name voor bioafval, uitgebreid toegelicht in welke gevallen van de uitzondering op de plicht tot 
gescheiden inzameling van de in artikel 1 van het Besluit GIHA genoemde huishoudelijke afvalstoffen, gebruik kan 
worden gemaakt. 
Als een uitzondering voor gescheiden inzameling wordt opgenomen in de Afvalstoffenverordening, dient de 
gemeente met enige regelmaat de rechtmatigheid van deze bepaling(en) te bezien. Deze beoordeling vindt op zijn 
minst elke keer plaats op het moment dat in het LAP op dit punt nieuwe inzichten en beleid worden opgenomen.  
 
Met ingang van 1 januari 2025 treden de onderdelen f en g van artikel 1 van het Besluit GIHA in werking. Op grond 
daarvan moeten textiel en gevaarlijke afvalstoffen ook gescheiden worden ingezameld. De verordening hoeft, met 
het oog op de voorziene inwerkingtreding van deze onderdelen van het Besluit GIHA niet aangepast te worden.  
 
Bedrijfsafvalstoffen 
Wat betreft bedrijfsafvalstoffen is de afvalscheiding door de KWD-sector binnen de gemeente van belang. De 
inzameling van bedrijfsafval kan plaatsvinden door de inzameldienst maar ook door anderen. Het beheer van 
bedrijfsafvalstoffen is in belangrijke mate op Rijksniveau geregeld door de Wet milieubeheer (hierna: Wm) en 
daarop gebaseerde centrale regelgeving. Deze verordening bevat enkele aanvullende regels voor de inzameling 
door de inzameldienst of de wijze van aanbieding van bedrijfsafvalstoffen in de openbare ruimte.  
 
Afval in de openbare ruimte 
Wat betreft het afval in de openbare ruimte is het voorkomen van zwerfafval van belang. Zwerfafval ontstaat niet 
alleen door illegale dumping en bewuste ontdoening (weggooien of achterlaten)  maar kan ook ontstaan uit 
huishoudelijk afval, bijvoorbeeld als dat verkeerd is aangeboden of als ter inzameling gereedstaand huishoudelijk 
afval is doorzocht of omgeschopt, verwaaid of aangevreten door dieren. Zwerfafval komt ook in de openbare ruimte 
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terecht via het publiek rondom winkels, eet- en drinkgelegenheden, 
evenementen of reclame- en promotiecampagnes. De verordening bevat regels voor het bestrijden van zwerfafval.  
 
De gemeentelijke milieubeleidsplannen 
Bij de vaststelling van deze verordening is kennis genomen van (en waar nodig rekening gehouden met) de 
gemeentelijke milieubeleidsplannen. 
 
3. Wettelijke begrippen 
In het belang van de eenvoud maakt deze verordening slechts in beperkte mate gebruik van begripsbepalingen. 
Ten eerste zijn geen definities van begrippen gegeven als deze begrippen al op grond van artikel 1.1 van de Wm 
zijn gedefinieerd. Deze begrippen gelden al onverkort voor de toepassing van deze verordening. Er zijn daarom 
niet opnieuw definities voor in de verordening opgenomen. Voorbeelden van in de wet gedefinieerde begrippen die 
ook in deze verordening worden gebruikt zijn afvalstoffen, huishoudelijke afvalstoffen of bedrijfsafvalstoffen.  
 
Het begrip inzameling is door de Wm gedefinieerd en daarom zonder begripsbepaling opgenomen in deze 
verordening. Artikel 1.1 van de wet verstaat onder inzameling: verzameling van afvalstoffen, met inbegrip van de 
voorlopige sortering en de voorlopige opslag van afvalstoffen, om deze daarna te vervoeren naar een 
afvalverwerkingsinstallatie. Dit begrip is letterlijk overgenomen van de Kaderrichtlijn Afvalstoffen. Inzameling is het 
begin van het afvalstoffenbeheer. Onder afvalstoffenbeheer verstaat de richtlijn immers: inzameling, vervoer, 
nuttige toepassing en verwijdering van afvalstoffen, met inbegrip van het toezicht op die handelingen en de nazorg 
voor de stortplaatsen na sluiting en met inbegrip van activiteiten van handelaars of makelaars.  
 
Wat betreft de huishoudelijke afvalstoffen regelt deze verordening, enerzijds, dat de inzameling slechts kan 
geschieden door aangewezen inzameldiensten. Anderzijds regelt de verordening dat deze afvalstoffen slechts 
mogen worden overgedragen of aangeboden ter inzameling aan deze inzameldienst of overdragen aan 
inzamelaars, of achterlaten op een daartoe ter beschikking gestelde plek. Inzameling of het aanbieden ter 
inzameling door of aan anderen dan deze personen is verboden. De verordening regelt eveneens op welke wijze 
de aanbieding plaats dient te vinden. Er zijn regels over gescheiden inzameling van afzonderlijke bestanddelen van 
afval zoals bioafval of papier en karton, over de middelen waarmee dat dient te gebeuren. In onderstaand schema 
is de terminologie van artikel 10.24 van de Wm en artikel 1.1 van de Wm dus als volgt gebruikt ten aanzien van de 
huishoudelijke afvalstoffen: 
 

De gebruiker van een perceel  De inzameldienst of inzamelaar  

Overdragen (aan een inzamelaar) Innemen (door een inzamelaar) 

Ter inzameling aanbieden (al dan niet via 
inzamelmiddelen of inzamelvoorzieningen) 

Inzameling (via de betreffende middelen of 
voorzieningen) door de inzameldienst 

Achterlaten op een ter beschikking gestelde plaats Inzamelplaats 

 
De begrippen inzameldienst en inzamelaar behoeven geen zelfstandige definitie nu uit artikelen 3 en 4 
genoegzaam volgt om wie het gaat. Andere begrippen kwamen in de verordening zo weinig voor dat, een definitie 
overbodig was en in de artikeltekst zelf uitsluitsel kon worden gegeven.  
 
4. Verhouding met ander hoger recht 
Verwerking van persoonsgegevens 
De gemeente verwerkt persoonsgegevens onder meer voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. 
De inzameling en verwerking van huishoudelijk afval is een publieke taak, die verwerking van persoonsgegevens 
noodzakelijk maakt. De grondslag voor verwerking van de persoonsgegevens is artikel 6, eerste lid, onder e, van 
de Algemene verordening gegevensbescherming (2016/679/EU). Avri heeft een privacyverklaring opgesteld voor 
de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de inzameling en verwerking van afval. Deze is te vinden 
via https://www.avri.nl/privacyregeling.  
 

Omgevingswet 
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Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet (hierna: Ow) kunnen de gemeentelijke regels, die betrekking 
hebben op de fysieke leefomgeving, opgenomen worden in het omgevingsplan. Regels die opgenomen worden in 
het omgevingsplan, zullen in deze Afvalstoffenverordening vervallen.  
 
5. Nadere regels 
Uitvoeringsbesluit van dagelijks bestuur 
De Afvalstoffenverordening delegeert de bevoegdheid tot het stellen van regels over de volgende onderwerpen 
aan het dagelijks bestuur: 
 

• Nadere regels over het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen (artikel 2A);  

• Nadere regels over vrijstelling voor categorieën personen en organisaties als inzamelaars (artikel 4, eerste lid); 

• Regels over afzonderlijke bestanddelen (geclausuleerd), frequentie en locatie van inzameling (artikel 7); 

• Regels over het aanwijzen van inzamelmiddelen, -voorzieningen en het bepalen van locaties (artikel 7A); 

• Nadere regels inclusief vrijstelling voor gescheiden aanbieden ter inzameling van huishoudelijke afvalstoffen 
(artikel 8, tweede lid), zoals het nader omschrijven van de bestanddelen huishoudelijke afvalstoffen, of over 
fracties waarvan vermenging is toegestaan; 

• Regels over het gebruik van inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen (artikel 10); 

• Regels over de bestanddelen van bedrijfsafvalstoffen die worden ingezameld door de inzameldienst 
inzameling van bedrijfsafvalstoffen (artikel 11); 

• Regeling van inzameling van bedrijfsafvalstoffen (artikel 13, tweede lid). 
 
Daarnaast is sprake van nadere besluitvorming door het dagelijks bestuur die strikt genomen geen algemeen 
verbindende voorschriften inhouden maar die samen met de hiervoor genoemde regels opgenomen kunnen 
worden in het uitvoeringsbesluit van het dagelijks bestuur. Deze besluitvorming gaat over: 
 

• De dagen en tijden waarop de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen plaatsvindt (artikel 9). 

• De aanwijzing van toezichthoudende ambtenaren (artikel 20). 
 
 
Artikelsgewijs 
Enkel die bepalingen die verdere toelichting behoeven zijn hieronder nader toegelicht.  

 
Artikel 1. Definities 
De begrippen inzamelmiddel, inzamelplaats en inzamelvoorziening zijn opgenomen om deze van elkaar te 
onderscheiden. Een inzamelmiddel is bestemd voor een enkel huishouden en is bijvoorbeeld een huisvuilzak, 
minicontainer, afvalemmer, kca-box of big bag.  
Een inzamelplaats is aangewezen op grond van artikel 5. Meestal wordt de inzamelplaats gemeentelijke 
afvaldepot, brengdepot of milieustraat genoemd. 
Een inzamelvoorziening is bestemd voor meerdere huishoudens. Een inzamelvoorziening is bijvoorbeeld een 
(ondergrondse) verzamelcontainer, wijkcontainer of brengdepot.  
Uit artikel 10 wordt duidelijk dat inzamelmiddelen gebruikt worden voor het aanbieden ter inzameling bij een 
perceel en inzamelvoorzieningen voor het aanbieden nabij een perceel.  
 
Het begrip perceel is omwille van de leesbaarheid opgenomen met een vaste toevoeging die bij het gebruik van dit 
begrip in de verordening telkens moet worden meegelezen. Het gaat immers telkens om percelen waar geregeld 
huishoudelijke afvalstoffen kunnen ontstaan. Deze toevoeging is opgenomen in verband met artikelen 10.21 en 
10.22 van de Wm, waarin sprake is van de zorg van de gemeente voor de inzameling van huishoudelijke 
afvalstoffen “bij elk binnen haar grondgebied gelegen perceel waar zodanige afvalstoffen geregeld kunnen 
ontstaan”. Wat onder perceel moet worden verstaan kan niet goed op het niveau van deze verordening worden 
vastgesteld. Ingevolge het arrest van de Hoge Raad van 18 september 1991, nr. 27597, BNB 1991/333, is een 
perceel een plaats waar huishoudelijke afvalstoffen geregeld binnen een particuliere huishouding kunnen ontstaan. 
Slechts dan is geen sprake van een perceel, indien het gaat om een gedeelte van een onroerende (of roerende) 
zaak dat blijkens indeling en inrichting niet is bestemd voor het voeren van een particuliere huishouding waarin 
geregeld huishoudelijke afvalstoffen kunnen ontstaan. Dit zal telkens naar de feiten en het spraakgebruik bepaald 
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moeten worden. Ingevolge het arrest van de Hoge Raad van 10 juli 
2015 (ECLI:NL:HR:2015:1773) kon ook een woonruimte in een zorgcentrum een particuliere huishouding zijn waar 
geregeld huishoudelijke afvalstoffen kunnen ontstaan (zie voor de feiten Gerechtshof Den Haag 19 augustus 2014, 
ECLI:NL:GHDHA:2014:2862).  
 
Artikel 2. Doelstelling 
In dit artikel is het met de verordening te dienen doel vermeld. Deze volgt uit de wettelijke grondslag van de 
verordening. De toepassing van bevoegdheden op basis van deze verordening zullen derhalve telkens in dat kader 
moeten plaatsvinden. Doelmatig afvalstoffenbeheer is onderdeel van de bescherming van het milieu. Het begrip 
afvalstoffenbeheer is gedefinieerd in de Kaderrichtlijn afvalstoffen als: inzameling, vervoer, nuttige toepassing en 
verwijdering van afvalstoffen, met inbegrip van het toezicht op die handelingen en de nazorg voor de stortplaatsen 
na sluiting en met inbegrip van activiteiten van handelaars of makelaars. 
 
Artikel 2A. Nadere regels over inzamelen2 
Nadere regels over de inzameling kunnen, indien noodzakelijk, door het dagelijks bestuur op grond van artikel 2A 
worden gesteld. Door dit artikel op te nemen op deze plaats in de verordening, is de bevoegdheid niet beperkt tot 
de artikelen waarin de bevoegdheid in een lid wordt genoemd. Dat is een aanvulling op de VNG-modelverordening. 
Het artikel biedt het dagelijks bestuur de mogelijkheid om ook (nog) onvoorziene situaties - binnen de bestaande 
ruimte en doelstelling van de verordening - te reguleren.  
 
Artikel 3. Aanwijzing van de inzameldienst  
In dit artikel wordt Avri aangewezen als inzameldienst die is belast met de inzameling van huishoudelijke 
afvalstoffen. De zorg voor deze inzameling berust ingevolge de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wm op de 
gemeenteraad en burgemeesters en wethouders. De aangewezen inzameldienst zal aan die zorg praktische 
uitvoering geven. 
 
Redenen van algemeen belang van milieu en gezondheid die met de aanwijzing van inzameldiensten zijn gemoeid, 
dwingen ertoe geen regeling op te nemen voor het van rechtswege nemen van aanwijzingsbesluiten in gevallen 
waarin niet tijdig op een daartoe strekkende aanvraag zou worden beslist. De regeling van paragraaf 4.1.3.3 van 
de Algemene wet bestuursrecht is daarom niet van toepassing. Zo nodig kunnen bij het aanwijzingsbesluit 
beperkingen of voorschriften worden verbonden aan de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen. Het ligt in de 
rede dat dit alleen aan de orde is wanneer er ten aanzien van de aan te wijzen instantie bijzondere voorschriften of 
beperkingen moeten gelden. 
 
Artikel 4. Regulering van andere inzamelaars 
De aanwijzing van inzamelaars verschilt qua karakter van de aanwijzing van de inzameldienst. Het gaat bij de 
inzamelaars om personen of organisaties die om verschillende redenen behulpzaam willen zijn bij de taak om 
huishoudelijk afval in te zamelen. Deze aanwijzing heeft – anders dan de aanwijzing van de inzameldienst – het 
karakter van een vergunning en gaat niet gepaard met een uitvoeringsplicht.  
Dit artikel regelt de mate waarin het voor anderen dan de inzameldienst mogelijk is huishoudelijke afvalstoffen in te 
zamelen. In beginsel is dit verboden. Er zijn echter drie categorieën van andere inzamelaars dan de inzameldienst, 
die bepaalde bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen mogen inzamelen. Ten eerste als een inzamelaar is 
aangewezen. Het gaat dan om een beschikking, waaraan op grond van het tweede lid voorschriften en 
beperkingen kunnen worden verbonden. Een aanwijzing wordt niet van rechtswege verleend als sprake zou zijn 
van niet tijdig beslissen. Ten tweede kan het dagelijks bestuur bepaalde personen of organisaties vrijstellen bij 
nadere regels. In het eerste lid, onder b, is mogelijk gemaakt dat er met generieke vrijstellingen van het verbod in 
het eerste lid kan worden gewerkt voor bijvoorbeeld scholen die papier inzamelen of voor andere organisaties of 
personen die bestanddelen huishoudelijke afvalstoffen inzamelen als inzamelaar. Ten derde zijn er producenten 
van bijvoorbeeld witgoed voor wie op grond van de Wm in algemene maatregelen van bestuur verplichtingen 

 
2 Om zoveel mogelijk het model in stand te houden en daarmee het risico op fouten in de formulering (o.a. verwijzingen in artikelen naar 

andere artikelen) te verkleinen en  ook de koppeling met eventuele jurisprudentie te behouden, wordt er bij een toegevoegd artikel 
gewerkt met een artikelnummer + letter in plaats van het vernummeren van de hele verordening. Dit geldt ook voor artikel 7A. 
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bestaan tot inname van afgedankte producten. Het gaat dan om de producentenverantwoordelijkheid. 
Vanzelfsprekend kan daarvoor geen verbod gelden.  
 
Artikel 5. Aanwijzing van inzamelplaats  
Op deze plaats wordt afzonderlijk geregeld dat op ten minste een plaats ook buiten kantooruren of in het weekend 
(in voldoende mate dus) gelegenheid wordt geboden om huishoudelijke afvalstoffen achter te laten. Hiertoe is het 
algemeen bestuur verplicht in verband met de in artikel 7 geboden mogelijkheid om niet telkens per week en bij elk 
perceel in te zamelen. Ingevolge artikel 10.26, tweede lid, van de Wm is dit verplicht. Het gaat hier om een daartoe 
ter beschikking gestelde plaats, waar alle bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen kunnen worden 
achtergelaten.  
 
Artikel 6. Algemene verboden 
Dit artikel regelt dat het aanbieden, overdragen of achterlaten van huishoudelijke afvalstoffen niet anders mag 
geschieden via de kanalen die daarvoor in de artikelen 3, 4 en 5 zijn aangewezen. Dit verbod is de keerzijde van 
de bij of krachtens die artikelen tot de inzameldienst en andere inzamelaars gerichte gebod om het afval in te 
zamelen en het in artikel 4, eerste lid, opgenomen verbod voor anderen om afval in te zamelen.  
 
Artikel 7. Gescheiden afvalinzameling 
Dit artikel regelt welke bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen afzonderlijk moeten worden ingezameld, met 
welke frequentie en op welke locatie. Deze locatie kan zijn bij elk perceel, nabij elk perceel of een van deze met 
uitzondering van bepaalde gebieden van de gemeente.  
Het Besluit GIHA bevat ook voorschriften over de gescheiden inzameling van afvalstoffen. Deze verordening vult 
de verplichting tot gescheiden inzameling aan door nader te bepalen welke bestanddelen gescheiden worden 
ingezameld. Deze verordening maakt een fijnmaziger onderscheid dan artikel 1 van het Besluit GIHA, dat 
voorschrijft dat ‘ten minste’ bepaalde bestanddelen gescheiden worden ingezameld. De raad kan volgens artikel 
10.21, vierde lid, van de Wm besluiten tot het afzonderlijk inzamelen van andere bestanddelen van huishoudelijke 
afvalstoffen. De raad kan tevens een onderscheid maken binnen de genoemde bestanddelen. 
Artikel 10.21 van de Wm schrijft voor dat het gemeentebestuur, al dan niet samen met het gemeentebestuur van 
andere gemeenten, ervoor zorgt dat ten minste eenmaal per week de huishoudelijke afvalstoffen worden 
ingezameld elk binnen haar grondgebied gelegen perceel waar zodanige afvalstoffen geregeld kunnen ontstaan. 
Grove huishoudelijke afvalstoffen zijn daarvan uitgezonderd. De gemeenteraad kan volgens artikel 10.21, vierde 
lid, van de Wm besluiten tot het afzonderlijk inzamelen van andere bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen.  
 
Bij de uitoefening van de bevoegdheden met betrekking tot afvalstoffen dient het gemeentebestuur bovendien 
rekening te houden met het Landelijk afvalbeheersplan (hierna: LAP). In het LAP zijn bestanddelen huishoudelijke 
afvalstoffen benoemd, die door de consument gescheiden dienen te worden. In het Landelijke afvalbeheerplan 
worden de volgende bestanddelen van huishoudelijk afval genoemd die gescheiden kunnen worden ingezameld.  
-  bioafval (vervangt het begrip gft-afval sinds 1 januari 2021 als gevolg van het gewijzigde LAP); 
-  papier en karton; 
-  glas; 
-  textiel; 
-  kunststof verpakkingsmateriaal; 
-  elektrische of elektronische apparatuur; 
-  klein chemisch afval. 
  
In de vergadering van 18 oktober 2018 heeft het Algemeen Bestuur besloten dat het blik niet langer met het 
restafval (maar met verpakkingsglas) wordt ingezameld. De hoeveelheid aangeboden blik bleek de verwachte 
hoeveelheden te overtreffen en zorgde voor en niet doelmatige inzameling. Bij besluit van 9 oktober 2019 heeft het 
Dagelijks Bestuur besloten om per 1 november 2019 blik bij kunststof verpakkingsmateriaal en drinkpakken in te 
zamelen. 
 
Op grond van artikel 10.26 van de Wm kan de gemeenteraad in het belang van een doelmatig beheer van 
huishoudelijke afvalstoffen bij de afvalstoffenverordening afwijken: 
a. van de inzameling bij elk perceel (bepaald mag worden nabij elk perceel),  
b. van de frequentie van eenmaal per week (bepaald mag worden met welke regelmaat),  
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c. van de inzameling in het gehele grondgebied (bepaald mag 
worden dat in een gedeelte van het grondgebied geen huishoudelijke afvalstoffen worden ingezameld), 

Artikel 2, eerste lid, van het Besluit GIHA bepaalt verder dat onder voorwaarden voor de volgende bestanddelen 
afgezien kan worden van de gescheiden inzameling: 
d. bioafval (wanneer gescheiden inzameling technisch niet mogelijk is of buitensporig duur);  
e. metaal, kunststof of glas (als de kwaliteit voor hergebruik of recycling gelijk blijft).   

 
Indien de frequentie lager is dan eenmaal per week, is de inspraakverordening van toepassing en is artikel 5 van 
de modelverordening van de VNG verplicht. Dit vloeit voort uit artikel 10.26, tweede lid, en artikel 10.27 van de 
Wm.  
 
Een afvalstoffenverordening die één van deze mogelijkheden benut, dient te worden voorbereid met toepassing 
van de inspraakverordening die op grond van artikel 150 van de Gemeentewet is vastgesteld (artikel 10.26 van de 
Wm). Dit is voor de artikelen 6 en 7 van het Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening 2019 gebeurd in de periode 
van half mei tot begin juli 2018. Omdat artikel 7A van de Afvalstoffenverordening hiervan de basis vormt is de tekst 
van dit artikel tegelijkertijd ter inzage gelegd. 
Indien toepassing wordt gegeven aan de onderdelen b of c, dan moet de gemeente zorgen voor een daartoe ter 
beschikking gestelde plaats voor het achterlaten van huishoudelijke afvalstoffen. Dat laatste is geregeld in artikel 5 
van deze verordening.  
Indien bioafval, metaal, kunststof of glas niet gescheiden worden ingezameld, is de Inspraakverordening ook van 
toepassing. Dit volgt uit artikel 2, tweede lid, van het Besluit GIHA jo. artikel 10.26, tweede lid, van de Wm. Daarom 
is  de Afvalstoffenverordening Avri 2021 in het laatste kwartaal van 2020 voor inspraak ter inzage gelegd. 
 
Volgens het derde lid wordt in binnen Avri-gebied PDB niet gescheiden ingezameld, omdat voldaan is aan artikel 
10, derde lid, onder a, van de Kaderrichtlijn afvalstoffen:  
“a. het inzamelen van bepaalde soorten afval is niet van invloed op het potentieel ervan om overeenkomstig artikel 
4 voorbereiding voor hergebruik, recycling of andere behandelingen voor nuttige toepassing te ondergaan en levert 
een output van die handelingen op waarvan de kwaliteit vergelijkbaar is met die welke door middel van gescheiden 
inzameling wordt bereikt.” 
Het gewenste effect wordt in door Avri bereikt door middel van het nasorteren bij de verwerker.  
 
Het regelen van de frequentie en de locatie van inzameling wordt in beginsel overgelaten aan het dagelijks 
bestuur. Het algemeen bestuur bepaalt wel welke bestanddelen in ieder geval afzonderlijk ingezameld dienen te 
worden. Dit is onder meer van belang omdat artikel 8 verbiedt om die bestanddelen ongescheiden ter inzameling 
aan te bieden. 
 
Incontinentiemateriaal en luiers 
Gemeenten hebben de wens geuit om zelf te kunnen bepalen hoe zij met de inzameling en verwerking van het 
incontinentiemateriaal en luiers omgaan. Hiertoe is de Verordening op de afvalstoffenheffing met bijbehorende 
Tarieventabel 2022 aangepast om invulling te geven aan deze wens. Het is juridisch wenselijk dat 
Afvalstoffenverordening hierop aansluit. Daarom is de mogelijkheid om per gemeente over te gaan tot het 
gescheiden inzamelen van incontinentiemateriaal en luiers aan het artikel toegevoegd in het vierde lid.  
 
Artikel 7A Inzamelmiddelen en -voorzieningen. 
Dit artikel regelt dat het dagelijks bestuur verantwoordelijk is voor het aanwijzen van inzamelmiddelen en -
voorzieningen die huishoudens moeten gebruiken voor het aanbieden van afval, inclusief de locaties waar de 
inzamelvoorzieningen worden gerealiseerd. Het gebruik van de in het derde lid genoemde bevoegdheid moet in 
samenspraak gaan met de gemeente waar de container wordt geplaatst. 
 
Het AB-besluit van maart 2017 waarbij gekozen is voor de invoering van restafval op afstand (variant 1c) en 
waarbij inwoners van het buitengebied de keuze wordt gelaten om mee te doen met restafval op afstand of de 
kiezen voor het behoud van de restafvalcontainer aan huis, wordt als volgt uitgewerkt in het Uitvoeringsbesluit 
afvalstoffenverordening 2021: 
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Buitengebied: het gebied buiten de bebouwde kom zoals vastgesteld bij besluit van de gemeenteraad en dat als 
zodanig op grond van artikel 156a WVW 1994 is aangeduid en percelen binnen de bebouwde kom waarbij; 

• de loopafstand voor een groot aantal percelen niet voldoet aan de door het algemeen bestuur van Avri 
vastgestelde richtlijn uit de 19 locatiecriteria en/of; 

• er een lage dichtheid van woningen is (dunbevolkte kernen met minder dan 72 aansluitingen) en/of; 

• vanwege route-efficiëntie en doelmatigheid van inzet van het inzamelvoertuig inzameling met 
minicontainers de voorkeur heeft. 

Bewoners krijgen de keuze om restafvalcontainers aan huis te houden. Of zij kiezen er voor om hun afval naar een 
verzamelcontainer in de dichtst bij zijnde kern te brengen. Het is goed mogelijk dat zij dan meer dan 250 meter met 
hun afval moeten lopen/rijden. Er worden geen verzamelcontainers geplaatst in het buitengebied.  
 
Bebouwde kom (kernen):  

• in een dunbevolkte kern waar er minder dan 72 aansluitingen zijn, wordt er geen ondergrondse container 
geplaatst, maar houden de bewoners (net als de bewoners van het buitengebied) de mogelijkheid om 
minicontainers te gebruiken. Of zij kiezen er voor om hun restafval naar een verzamelcontainer in de dichtst bij 
zijnde kern te brengen. 

• In kernen met 73-144 percelen wordt één ondergrondse container geplaatst. Ook deze inwoners houden de 
mogelijkheid om hun restafvalcontainers aan huis te behouden. Op verzoek worden zij aangesloten op de 
verzamelcontainer binnen de eigen kern. 

• Voor kernen met meer dan 144 percelen geldt de algemene regel: verzamelcontainers op maximaal 250 meter 
(richtlijn) van de woning. En er bestaat geen recht op minicontainers voor restafval. 

 
Artikel 8. Gescheiden aanbieding 
Dit artikel regelt de keerzijde van artikel 7, tweede lid. Wat gescheiden moet worden ingezameld, moet ook 
gescheiden worden aangeboden. Voor de bestanddelen die niet gescheiden worden ingezameld, geldt dat het 
derde lid regelt dat niet-afzonderlijke aanbieding is toegestaan. Concrete omschrijvingen van de bestanddelen 
kunnen door het dagelijks bestuur in de nadere regels op grond van artikel 8 worden gegeven om discussies te 
slechten en om in het kader van de handhaving houvast te bieden (welles/nietes-lijst). Ook kan van de 
vrijstellingsmogelijkheid gebruik worden gemaakt om te regelen dat bepaalde hoeveelheden (fracties) van de 
bestanddelen mogen voorkomen bij de inzameling van andere bestanddelen. Zo zal het niet verboden hoeven te 
zijn als er eens een papiertje tussen het bioafval voorkomt. 
Het Besluit inzameling huishoudelijke afvalstoffen vereist dat als bioafval niet gescheiden ingezameld wordt, deze 
uitzondering in de afvalstoffenverordening wordt opgenomen. Hiertoe is een derde lid aan artikel 8 toegevoegd. Zie 
verder de toelichting bij artikel 7.  
Avri zondert huishoudens in de hoogbouw en stadscentra uit van de verplichting om bioafval gescheiden aan te 
bieden. De reden hiervoor is dat de gescheiden inzameling op die locaties zeer hoge kosten met zich meebrengt. 
Voor inzamelvoorzieningen bij de hoogbouw bedragen de investeringskosten € 626.000,- en de exploitatie- en 
inzamelkosten jaarlijks € 424.000,-. Voor gescheiden inzameling in stadscentra bedragen de kosten € 257.000,-, 
respectievelijk € 179.000,- (bron: AB besluit Beleidsplan/Projectplan/Financiering nieuw inzamelbeleid d.d. 16 
november 2017). Voor deze uitzondering wordt gebruikt gemaakt van de afwijkingsgrond d. uit de Kra. 
Het is niet mogelijk om bij nadere regels af te wijken van de verplichting om gescheiden in te zamelen en aan te 
bieden, voor zover die verplichting voortvloeit uit artikel 1 van het Besluit GIHA.  
 
Artikel 9. Tijdstip van aanbieding  
De tijdstippen voor de inzameling van huishoudelijk afval worden door het dagelijks bestuur bepaald.  
 
Artikel 10. Wijze en plaats van aanbieding 
Er is een onderscheid tussen inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen. Inzamelmiddelen dienen het ter 
inzameling aanbieden door een huishouden, zoals een minicontainer, afvalemmer, plastic afvalzak. 
Inzamelvoorzieningen dienen het collectief ter inzameling aanbieden door meerdere huishoudens, zoals een 
verzamelcontainer of een wijkcontainer. Op grond van dit artikel kunnen inzamelmiddelen worden voorgeschreven. 
Door het dagelijks bestuur kunnen regels worden gesteld over het gebruik van inzamelvoorzieningen. 
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De regels over het gebruik van de inzamelmiddelen en 
inzamelvoorzieningen zijn in beginsel algemeen verbindende voorschriften. Het college kan in deze regels ook 
concreet locaties aanwijzen voor de inzamelvoorzieningen.  
Het tweede lid bevat een verbod om de inzamelmiddelen buiten het perceel te laten staan na afloop de bepaalde 
dag en tijden. Gebruikers van een perceel zijn gehouden de inzamelmiddelen binnen het perceel te bewaren. Het 
verbod geldt ook voor afval dat op de ophaaldag is buitengezet, maar om wat voor reden dan ook, niet is 
opgehaald. 
Het derde lid bevat een grondslag voor nadere regels over de wijze van gebruik van inzamelmiddelen en 
inzamelvoorzieningen voor categorieën van percelen. Te denken valt aan een onderscheid dat gemaakt kan 
worden tussen hoogbouw en laagbouw. De regels kunnen een vrijstelling van het verbod in het eerste lid of het 
verbod in het tweede lid inhouden. Deze vrijstelling blijkt dan uit de nadere regels van het college. 
 
Artikel 11. Inzameling bedrijfsafvalstoffen door inzameldienst 
De inzameldienst kan ook bepaalde bestanddelen van bedrijfsafvalstoffen inzamelen. Anders dan bij 
huishoudelijke afvalstoffen geldt voor bedrijfsafvalstoffen echter geen zorgplicht voor de gemeente. Inzameling van 
bedrijfsafvalstoffen door de inzameldienst is daarom een daarvan te onderscheiden activiteit waarbij de 
inzameldienst tegen vergoeding afval inzamelt bij bedrijven. In de praktijk gaat het daarbij veelal om afval uit de 
KWD-sector of bouw- en sloopafval (voor zover dit niet wordt gerekend tot het huishoudelijk afval).  
 
Artikel 12. Aanbieding ter inzameling van bedrijfsafvalstoffen 
Alleen die bedrijven die betalen voor de inzamelvoorzieningen mogen hun bedrijfsafvalstoffen aanbieden aan de 
inzameldienst.  
 
Artikel 13. Regeling van inzameling van bedrijfsafvalstoffen  
Het dagelijks bestuur kan, net als bij huishoudelijke afvalstoffen, regels stellen over de wijze waarop de 
bedrijfsafvalstoffen ter inzameling moeten worden aangeboden. De basis voor het stellen van regels over de 
inzameling van bedrijfsafvalstoffen kan worden gevonden in artikel 10.23, derde lid, van de Wm. De memorie van 
toelichting zegt hierover: “Ten aanzien van de inzameling van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen mogen 
ook in het belang van de bescherming van het milieuregels worden gesteld. Blijkens het derde lid mogen deze 
regels geen vergunningstelsel inhouden. Dit is krachtens artikel 10.48 van de Wm voorbehouden aan de minister. 
Vanzelfsprekend mogen de gemeenten hun bevoegdheid evenmin benutten ter bevoordeling van de eigen 
inzameldienst en ten nadele van andere aanbieders op de markt.” (Kamerstukken 26 638, nr. 3, blz. 48). Het is 
dus mogelijk om in het belang van het milieu bepaalde dagen te kunnen aanwijzen waarop bedrijfsafvalstoffen 
mogen worden ingezameld. Bijvoorbeeld ter beperking of voorkoming van geluidhinder of aanzuigende werking of 
om ritten zoveel mogelijk te combineren. Dit artikel kan met name van belang zijn voor de inzameling van 
bedrijfsafvalstoffen in een (historisch) centrum. Uiteraard kunnen deze regels gelden voor alle betrokken 
inzamelaars die bedrijfsafvalstoffen ophalen. 
 
Artikel 14. Dumpingsverbod 
Dit artikel heeft primair een milieubeschermende functie en beoogt de gemeenten een instrument te geven om 
illegale dumpingen, voor zover geen hogere wet- of regelgeving van toepassing is, of het ontstaan van zwerfafval 
tegen te gaan. Uiteraard zal in een aantal gevallen het brengen van stoffen op of in de bodem zodanig kunnen 
gebeuren dat een hogere wet, zoals de Wet bodembescherming, de Waterwet of het Besluit bodemkwaliteit van 
toepassing is. In het eerste lid worden bewust de termen stof en voorwerp gebruikt en niet alleen de term afvalstof, 
omdat niet altijd duidelijk is of de desbetreffende stoffen of voorwerpen afvalstoffen zijn. Artikel 10.25, onder a, van 
de Wm is de grondslag voor het opnemen van een dergelijk artikel in de Afvalstoffenverordening.  
 
Artikel 15. Zwerfafval in de openbare ruimte 
Op grond van artikel 10.25, onder a en b, van de Wm kunnen gemeenten in de Afvalstoffenverordening de 
zwerfafvalproblematiek regelen. Er is sprake van facultatief medebewind. Gemeenten hebben hiertoe de 
bevoegdheid, maar geen wettelijke plicht.  
Het begrip zwerfafval zelf behoeft geen verdere definitie nu de redactie blijkt dat van zwerfafval sprake is wanneer 
ter inzameling gereedstaand afval wordt verspreid, omgestoten of omgeschopt, etc. De redactie brengt ook mee 
dat doorzoeken op een manier die geen zwerfafval veroorzaakt, bijvoorbeeld door morgensterren of stadsjutters, 
ook onder het verbod valt.  
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Artikel 16. Geen opslag van afval in de open lucht 
Kern van dit artikel is opslag van huishoudelijke afvalstoffen, het gaat niet op het bewaren van afvalstoffen voor 
aanbieding tijdens de eerstvolgende inzameling daarvan. Er is geen behoefte aan een mogelijkheid van ontheffing, 
nu in artikel 8 voor gebieden waar vanwege de bouw uit de jaren 1970 geen ruimte heeft voor het houden van 
minicontainers bijvoorbeeld, een vrijstelling kan worden verleend. Waarneembaar gaat in de eerste plaats om zicht. 
Daarnaast kan sprake zijn van reukoverlast. 
 
Artikel 17. Ontdoen van autowrakken 
In dit artikel is de afgifte van autowrakken door huishoudens geregeld. Op grond van artikel 6 van het Besluit 
beheer autowrakken (hierna: BBA) moeten gemeenten in de Afvalstoffenverordening bepalen dat een autowrak, 
zijnde een huishoudelijk afvalstof, slechts mag worden afgegeven aan autodemontagebedrijven, garages en 
autoschadeherstelbedrijven of aan een persoon die in een ander land dan Nederland is gevestigd (onder strikte 
voorwaarden). Op grond van artikel 7 van het BBA worden autowrakken, afkomstig van huishoudens uitdrukkelijk 
uitgezonderd van de gemeentelijke zorgplicht voor de inzameling van huishoudelijk afval. 
 
Artikel 18. Onjuist aanbieden afval (inzamelmiddel). 
Dit artikel biedt de mogelijkheid om de inzameling van afval dat niet correct wordt aangeboden (ook vervuilde 
grondstoffen), op te schorten totdat de fout door de ontdoener is hersteld. De ontdoener kan contact opnemen met 
Avri waarna zijn container weer wordt ingepland voor inzameling. 
 
Artikel 20. Toezichthouders 
Deze systematiek volgt uit artikel 18.1a van de Wm en artikel 5.10, derde lid, onderdeel a, van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo). 
 
Artikel 21. Aanvullings- en afwijkingsbevoegdheid. 
In dit artikel is opgenomen dat het dagelijks bestuur kan afwijken van de verordening. Afwijken kon al op basis van 
het Uitvoeringsbesluit maar dat beperkt zich tot experimenten. Deze regeling is ruimer. Hiermee wordt voorkomen 
dat het anticiperen op (nu nog onbekende) toekomstige ontwikkelingen en het bieden van maatwerk moeten 
wachten totdat een volgende gewijzigde verordening is vastgesteld. Het artikel is een aanvulling op de 
modelverordening van de VNG. Het gebruik van deze bevoegdheid door of namens het dagelijks bestuur leidt er 
toe dat - indien de aanpassingen structureel blijken te zijn - de verordening op een later moment met deze 
wijzigingen alsnog wordt aangepast en wordt voorgelegd aan het algemeen bestuur. In de tussentijd zorgt dit 
artikel voor soepelheid in de regelgeving die de ambities uit de Regionale Visie Afval en Grondstoffen voor de 
omslag naar een circulaire economie kan vragen. 
 
Artikel 22. Wijzigingen als gevolg van de Omgevingswet en overgangsrecht 
De inwerkingtreding van de Ow is voorzien op 1 juli 2022. Hierbij worden tevens wijzigingen in de Wm aangebracht 
die van invloed zijn op deze verordening.  
Voor de artikelen 16 en 17 houdt de inwerkingtreding van de Ow in dat het begrip inrichting in de Wm vervalt. Dat 
vergt een beperkte aanpassing in deze verordening. 
 
Voor artikel 20 geldt dat toezichthouders aangewezen kunnen worden op grond van artikel 18.6 van de Ow. De 
Wabo vervalt weliswaar, maar op het moment van de inwerkingtreding van de Ow zijn niet meteen alle 
toezichthouders die op grond van die wet zijn aangewezen opnieuw aangewezen. De verwijzing naar de Wabo kan 
dus blijven staan. 



VERORDENING AFVALSTOFFENHEFFING AVRI 2022 

Het algemeen bestuur van Avri besluit, 
 
gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 6 oktober 2022; 
 
gelet op artikel 15.33 van de Wet milieubeheer; 
gelet op artikel 21, eerste lid, van de Gemeenschappelijke regeling Avri; 
gelet op de Afvalstoffenverordening Avri; 
 
vast te stellen de volgende verordening: 
 
Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing;  
"Verordening Afvalstoffenheffing Avri 2022". 
 
 
Artikel 1 Begripsomschrijvingen 
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: 
 
Heffingsgebied: het totale gebied van de in de gemeenschappelijke regeling "Avri" deelnemende 

gemeenten. 
Gebruik maken: gebruik maken in de zin van artikel 15.33 wet milieubeheer. 
BSR:   Belasting Samenwerking Rivierenland. 
 
Artikel 2. Aard van de belasting en belastbaar feit 
1. Onder de naam “afvalstoffenheffing” wordt een directe belasting geheven als bedoeld in artikel 15.33 

van de Wet milieubeheer (Stb. 2002, 399). 
2. De afvalstoffenheffing als bedoeld in deze verordening wordt, op grond van de daarbij behorende 

tarieventabel, naar afzonderlijke grondslagen geheven ter zake van het feitelijk gebruik van een WOZ-
object ten aanzien waarvan krachtens artikel 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting 
tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt. 

 
Artikel 3. Belastingplicht 
1. De belasting wordt geheven van degene die in de gemeente gebruik maakt van een WOZ-object ten 

aanzien waarvan ingevolge artikel 10.21 en 10.22 van de Wet Milieubeheer een verplichting tot het 
inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt. 

2. Voor de toepassing van het eerste lid wordt als gebruiker aangemerkt: 
a. degene die naar de omstandigheden beoordeeld, al dan niet krachtens eigendom, bezit, 

beperkt recht of persoonlijk recht, gebruik maakt van het WOZ-object; 
b. ingeval een gedeelte van een WOZ-object voor gebruik is afgestaan: degene die dat 

gedeelte voor gebruik heeft afgestaan; 
c. ingeval er sprake is van het ter beschikking stellen van een WOZ-object voor volgtijdig 

gebruik: degene die dat WOZ-object ter beschikking heeft gesteld. 
 
Artikel 4. Maatstaf van heffing en belastingtarief 
1. De belasting wordt geheven naar de maatstaven en tarieven opgenomen in de bij deze verordening 

behorende tarieventabel.  
2. Bepalend is daarbij het containerpakket dat op 1 januari van het onderhavige belastingjaar in de "afval 

en minicontainer registratie van Avri" is vastgelegd.  
3. Vangt de belastingplicht in de loop van het jaar aan, dan is bepalend het containerpakket dat zes 

weken na de aanvang van de belastingplicht bij dit WOZ-object is vastgelegd in de "afval en 
minicontainer registratie van Avri". 

 
Artikel 5 Belastingjaar 
Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 
 
Artikel 6. Wijze van heffing 
1. De belasting bedoeld in de hoofdstukken 1, 2, 3, 6 en 7 van de tarieventabel wordt geheven bij  
 wege van aanslag. 
2. De belasting bedoeld in de hoofdstukken 4, 5 en 8 van de tarieventabel wordt geheven door  



middel van een mondelinge dan wel een schriftelijke gedagtekende kennisgeving. Het gevorderde 
bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending van de schriftelijke kennisgeving aan de 
belastingschuldige bekendgemaakt. 

 
Artikel 7. Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang 
1. De belasting bedoeld in hoofdstuk 1, 2, 3, 6 en 7 van de tarieventabel is verschuldigd bij het begin  
 van het belastingjaar of, zo dit later is, bij aanvang van de belastingplicht. 
2. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting bedoeld in  

hoofdstuk 1, 2, 3, 6 en 7 van de tarieventabel verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor 
dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle 
kalendermaanden overblijven. 

3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing  
van de belasting bedoeld in hoofdstuk 1, 2, 3, 6 en 7 van de tarieventabel voor zoveel twaalfde 
gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de 
belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven. 

4. De belasting bedoeld in hoofdstuk 4, 5 en 8 van de tarieventabel is verschuldigd bij aanvang van de 
dienstverlening. 
5. Belastingbedragen van minder dan € 5,00 worden niet geheven. 
6. Voor de toepassing van het vijfde lid wordt het totaal van de op een aanslagbiljet  
 verenigde aanslagen afvalstoffenheffing of andere heffingen aangemerkt als één belastingbedrag. 
 
Artikel 8. Termijnen van betaling 
1. In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990, moet de verschuldigde belasting  

worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand 
volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee 
maanden later.  

2. In afwijking in zoverre van het eerste lid kunnen op verzoek van belastingplichtige de aanslagen 
worden betaald in acht gelijke termijnen, het totaal bedrag van de op één aanslagbiljet verenigde 
aanslagen afvalstoffenheffing of andere belastingen moet tenminste € 40,- bedragen. De 
verschuldigde bedragen moeten door middel van automatische betalingsincasso van de 
betaalrekening van belastingschuldige kunnen worden afgeschreven. De eerste termijn vervalt één 
maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand 
later. 

3. De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in dit artikel gestelde termijnen. 
 
Artikel 9. Kwijtschelding 
Bij de invordering van de afvalstoffenheffing komt het vaste tarief van de afvalstoffenheffing zoals bepaald 
in hoofdstuk 1, en de toeslagen zoals bepaald in hoofdstukken 6 en 7 van de tarieventabel voor 
kwijtschelding in aanmerking. Voor de tarieven zoals vastgelegd in hoofdstuk 2 van de tarieventabel, kan 
kwijtschelding worden aangevraagd voor maximaal een bedrag van € 30 per belastingjaar.  
 
Artikel 10. Inwerkingtreding en citeertitel 
1. De “Verordening afvalstoffenheffing Avri 2021”, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid 

genoemde datum, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor 
die datum hebben voorgedaan. 

2. Deze verordening en de Tarieventabel als bedoeld in artikel 4, treden in werking met ingang van 1 
 januari 2022. 
3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022. 
4. Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening afvalstoffenheffing Avri 2022”. 
 
 
Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur van de Avri in zijn openbare vergadering van 16 december 
2021, 
 
De secretaris,      de voorzitter, 

 
 
 
 
 
W. Brouwer       J. Reus 
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Tarieventabel 2022 behorende bij de Verordening afvalstoffenheffing Avri 2022   

De bedragen genoemd in deze tabel zijn inclusief omzetbelasting, indien deze verschuldigd is. 

 

 

Hoofdstuk 1  Vast tarief afvalstoffenheffing (basistarief)   

1 De belasting bedraagt per WOZ-object en per jaar € 279,00 

 

Hoofdstuk 2  Maatstaven en tarieven afvalstoffenheffing variabele deel 

2.1 De belasting als bedoeld in hoofdstuk 1 wordt vermeerderd met een variabel deel 

gebaseerd op het aantal aanbiedingen in het belastingjaar voorafgaande aan het 

onderhavige belastingjaar of, indien de belastingplicht later aanvangt, vanaf de 

aanvang van de belastingplicht, per aanbieding van: 

 

2.1.1 Een container bestemd voor bioafval (gft) € 0,00 

2.1.2 Een container bestemd voor restafval, indien de inhoud van de container 240 liter is € 8,00 

2.1.3 Een container bestemd voor restafval, indien de inhoud van de container 140 liter is € 4,67 

2.1.4 Het gebruik van een verzamelcontainer voor restafval met inwerpopening van 30 

liter voor huishoudens in hoogbouw en stadscentra ongeacht of een huishouden 

gebruik kan maken van een inzamelmiddel of – voorziening voor bioafval (GFT) 

en/of Plastic verpakkingen, Drinkpakken en blik. 

€ 0,80 

2.1.5 Het gebruik van (ondergrondse) verzamelcontainer voor restafval met 

inwerpopening van 30 liter voor overige huishoudens 

€ 1,00 

2.1.6 Een container bestemd voor oud papier en karton € 0,00 

2.1.7 Een inzamelzak bestemd voor Plastic verpakkingen, Drinkpakken en blik € 0,00 

2.1.8 Een container bestemd voor Plastic verpakkingen, Drinkpakken en blik € 0,00 

2.1.9 Het gebruik van (semi-ondergrondse) verzamelcontainer voor incontinentie en 

luierafval voor inwoners van de gemeente Neder Betuwe  

€ 0,50 

 

Hoofdstuk 3  Tarieven afvalstoffenheffing voor een extra container 

3.1 De belasting als bedoeld in hoofdstuk 1 wordt vermeerderd met een vast tarief voor 

het op 1 januari van het belastingjaar of, indien de belastingplicht later aanvangt, bij 

aanvang van de belastingplicht, in bruikleen hebben van een extra: 

 

3.1 container van 140 of 240 liter, bestemd voor bioafval (gft) (maximaal 2 containers per 

WOZ-object) 

 

€ 0,00 

3.2 container van 140 of 240 liter, bestemd voor restafval (maximaal 2 containers per 

WOZ-object) 

€ 50,00 

3.3 Container van 140 of 240 liter, bestemd voor Plastic verpakkingen, Drinkpakken en 

blik (maximaal 2 containers per WOZ-object) 

€ 0,00 

3.4 container van 140 of 240 liter, bestemd voor oud papier en karton (maximaal 2 

containers per WOZ-object) 

€ 0,00 
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Hoofdstuk 4  Administratie- en leveringskosten voor het leveren/vervangen/herplaatsen van (extra) 

containers en het wijzigen van het containerpakket 

4.1 Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1.1 bedragen de eenmalige administratie- 

en leveringskosten voor het op aanvraag:  

4.1 Omwisselen van een container voor restafval van 240 liter voor een container van 

140 liter  € 0,00 

4.2 Leveren van extra container(s) ongeacht het volume, per levering of voor het 

omwisselen van een toegangspas voor ondergrondse verzamelcontainer voor 

restafval naar een container voor restafval voor inwoners buitengebied  € 35,00 

4.3 Omwisselen van container(s) van 140 liter voor een container van 240 liter 

restafval, of omwisselen ongeacht volume van bioafval (gft), Plastic verpakkingen, 

Drinkpakken en blik (uitgezonderd situatie als bedoeld in 4.11) of papier container. € 35,00 

4.4 Leveren van een bioafval (gft) container, papiercontainer of container voor Plastic 

verpakkingen, Drinkpakken en blik indien de gebruiker van een WOZ-object deze 

nog niet in zijn bezit heeft € 0,00 

4.5 Inleveren van een (extra) container van 140 liter € 0,00 

4.6 Inleveren van een (extra) container van 240 liter € 0,00 

4.7 Het leveren van een vervangende container van hetzelfde formaat in geval van 

vernieling, verbranding, diefstal of vermissing of voor het leveren van een 

toegangsmiddel voor een (ondergrondse) verzamelcontainer in geval van diefstal of 

vermissing, mits daarvan een bewijs van aangifte bij de politie wordt overhandigd  € 0,00 

4.8 Het eenmalig omwisselen van een of meer containers uit het bestaande container 

pakket ongeacht volume, of eenmalig leveren van containers op aanvraag van een 

nieuwe bewoner van een WOZ-object. Mits de aanvraag daartoe binnen twee 

maanden na verhuisdatum naar het nieuwe adres is gedaan. Eventuele 

aanvullende wijzigingen vallen onder het bepaalde in de artikelen 4.1 t/m 4.7, 4.10, 

4.11 en 4.13 € 0,00 

4.9 Omwisselen van een container voor restafval, voor een toegangspas voor een 

ondergrondse restafval verzamelcontainer € 0,00 

4.10 Leveren op aanvraag van één extra restafvalpas (maximum van 2 afvalpassen per 

WOZ-object) € 15,00 

4.11 Leveren op aanvraag van een extra pakket inzamelzakken voor de inzameling van 

Plastic verpakkingen, Drinkpakken en blik voor huishoudens in hoogbouw en 

stadscentra € 5,00 

4.12 Leveren op aanvraag van één afvalpas geschikt voor het gebruik van de 

incontinentie en luier containers voor inwoners van het buitengebied die niet 

beschikken over een toegangspas voor de ondergrondse restafvalcontainers 

(maximum van 2 afvalpassen per WOZ-object) € 0,00 

4.13 Leveren op aanvraag van één extra afvalpas voor gebruik incontinentie en 

luiercontainers voor inwoners van het buitengebied die niet beschikken over een 

toegangspas voor de ondergrondse restafvalcontainers (maximum van 2 

afvalpassen per WOZ-object) € 15,00 

 

Hoofdstuk 5 Maatstaven en overige tarieven afvalstoffenheffing 

5.1 Onverminderd het bepaalde in deze tarieventabel, bedraagt de belasting voor de 

vervanging van een toegangsmiddel voor een (ondergrondse) verzamelcontainer 

bij verlies, per keer 

€ 15,00 

5.2 Onverminderd het bepaalde in deze tarieventabel, bedraagt de belasting voor het 

aan huis inzamelen van grof huishoudelijk afval of de inname aan huis van 

elektrische en elektronische apparatuur, per aanvraag 

€ 20,00 
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5.3 Onverminderd het bepaalde in deze tarieventabel, bedraagt de belasting voor een 

onderzoek/openen/legen van een inzamelmiddel op verzoek vanwege een verloren 

voorwerp per uur: 
a. Zonder de inzet van een kraan: 

b. Met de inzet van een kraan: 

 

 

 

a. € 50,00 

b. € 85,00  

5.5 Onverminderd het bepaalde in deze tarieventabel, bedraagt de belasting voor het 

annuleren na 16.00 uur op de werkdag; voor de afspraak voor de levering van een 

inzamelmiddel of voor de afspraak tot inzameling van grof huishoudelijk afval en/of 

elektrische apparaten 

€ 20,00 

   

 

 

 

Hoofdstuk 6 Tarieven extra inzameling bioafval 

6.1 Bij de onderstaande gemeenten wordt de belasting als bedoeld in deze 

tarieventabel, indien gedurende een bepaalde periode in de zomermaanden het 

bioafval (gft) niet tweewekelijks maar wekelijks wordt ingezameld, eenmalig 

vermeerderd met een vast bedrag  

Gemeente: West Betuwe en West Maas en Waal 

 

 

 

 

 

 € 7,53 

 

Hoofdstuk 7 Tarieven zwerfafval en incontinentie materiaal 

7.1 Het vaste deel van de belasting als bedoeld in hoofdstuk 1, wordt vermeerderd 

met een vast bedrag voor het verhalen van de kosten die de gemeente maakt 

voor de inzameling van het zwerfafval dat een directe relatie heeft met het 

huishoudelijk afval: 

Gemeente: West Betuwe, Zaltbommel, Maasdriel, Culemborg, West Maas en 

Waal en Buren 

€ 3,40 

7.2 Het vaste deel van de belasting als bedoeld in hoofdstuk 1, wordt vermeerderd 

met een vast bedrag voor het verhalen van de kosten (tot 35% van de geraamde 

veegkosten) die de gemeente maakt voor de inzameling van het zwerfafval dat 

een directe relatie heeft met het huishoudelijk afval: 

Gemeente: Tiel 

€ 10,92 

7.3 Het vaste deel van de belasting als bedoeld in hoofdstuk 1, wordt vermeerderd 

met een vast bedrag voor het verhalen van de kosten die de gemeente maakt 

voor het verlenen van een financiële compensatie aan inwoners op het gebied van 

incontinentie materiaal en/of medisch afval: 

Gemeente West Maas en Waal 

 

 

 

 

 

€ 2,50 

 

7.4 Het vaste deel van de belasting als bedoeld in hoofdstuk 1, wordt vermeerderd 

met een vast bedrag voor het verhalen van de kosten die de gemeente maakt 

voor het inzamelen van luiers en/of incontinentie materiaal per 1 januari 2022: 

a. De gemeente Tiel 1 

b. De gemeente Zaltbommel 

c. De gemeente Neder-Betuwe 

d. De gemeente West Betuwe 

 

 

 

€ 4,27 

€ 6,37 

€ 5,83 

€ 8,22 

 

 
1 Gelet op een teruggave van de in 2020 te veel verhaalde kosten (€ 1,58) voor het inzamelen van luiers en/of incontinentie 

materiaal zal het tarief 2022 worden gecorrigeerd  
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Hoofdstuk 8 Tarieven en aanleveringscondities milieustraten Avri 

 

De volgende afvalstoffen worden gescheiden geaccepteerd bij de milieustraten van Avri tegen de genoemde 

voorwaarden en tarieven, 

 

Afvalstof Afvalcode Aanleveringscondities Maximale 

hoeveelheid 

Tarief  Bedrag 

Asbest/ asbesthoudend 

afval  

17.06.01 

17.06.05 

Luchtdicht verpakt in 

doorzichtig kunststof van 

minimaal 0.2 mm dik. 

2 m² (20 kilo) per 

bezoek 

Gratis Nvt 

Bouw- en sloopafval 17.09.04 Onverpakt 2 m³ per bezoek Tarief  € 22,-- per 1/4 m³ 

Dakleer 17.03.01 Gebonden en 

ongebonden 

2 m³ per bezoek Tarief  € 22,-- per 1/4 m³ 

Frituurvet 20.01.25 In een afgesloten 

verpakking en bij voorkeur 

in originele verpakking 

Max. 10 liter per 

bezoek 

Gratis Nvt 

Ferro/metaal 20.01.40 Gebonden en 

ongebonden 

2 m³ per bezoek Gratis Nvt 

Glas 20.01.02 Gebroken en ongebroken 2 m³ per bezoek Gratis Nvt 

Groen, snoeihout, takken 20.02.01 Gebonden en 

ongebonden 

2 m³ per bezoek Gratis Nvt 

Grof restafval 

(volumineus of zwaar 

huishoudelijk afval dat 

niet via 

inzamelzak/middel ter 

inzameling aangeboden 

kan worden of daarin 

thuishoort)  

20.03.07 Gebonden en 

ongebonden 

2 m³ per bezoek Gratis Nvt 

Grond 20.02.02 Onverpakt 2 m³ per bezoek Tarief  € 22,-- per 1/4 m³ 

Harde kunststoffen 20.01.39 Schoon 2 m³ per bezoek Gratis Nvt 

Hout a- en b-kwaliteit 20.01.38 Gebonden en 

ongebonden 

2 m³ per bezoek Tarief  € 7,50 per 1/4 m³ 

Hout c-kwaliteit 20.01.37 Gebonden en 

ongebonden 

2 m³ per bezoek Tarief  € 22,-- per 1/4 m³ 

Klein chemisch afval Divers In afgesloten verpakking 

en bij voorkeur in originele 

verpakking 

50 kg per bezoek Gratis Nvt 

Koelkasten  20.01.23 Onverpakt 2 stuks per jaar Gratis Nvt 

Lege gasflessen  16.05.04 

16.05.05 

Compleet  4 stuks per jaar Gratis  Nvt 

Papier en karton 20.01.01 Gebonden en 

ongebonden 

2 m³ per bezoek Gratis Nvt 

Plastic verpakkingen, 

Drinkpakken en blik 

15.01.02 Transparante inzamelzak 2 m³ per bezoek Gratis  Nvt 

Restafval  20.03.01 0 tot 60 liter 

dichtgebonden huisvuilzak  

max 60 ltr huisvuilzak 

per bezoek 

Tarief  € 2,40 per 0 tot 60 

ltr huisvuilzak 

Schoon EPS 

(piepschuim) 

20.01.39 Ongebonden, droog en 

schoon 

2 m³ per bezoek Gratis Nvt 
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Schoon gips 17.08.02 Ongebonden, droog en 

schoon 

2 m³ per bezoek Tarief  € 22,-- per 1/4 m³ 

Schone matrassen 20.03.07 Ongebonden, droog en 

schoon 

2 m³ per bezoek Gratis Nvt 

Schoon puin 17.01.07 Onverpakt 2 m³ per bezoek Tarief  € 5,-- per 1/4 m³ 

Tapijt 20.03.99 Gebonden en 

ongebonden 

2 m³ per bezoek Gratis  Nvt 

Textiel 20.01.10 

20.01.11 

In zakken 2 m³ per bezoek Gratis Nvt 

Vlakglas 17.02.02 Gebroken en ongebroken 2 m³ per bezoek Gratis  Nvt 

Voertuigbanden  16.01.03 Ongebonden 5 banden per bezoek Gratis Nvt 

Wit- en bruingoed  20.01.35 

20.01.36 

Onverpakt 5 stuks per bezoek Gratis Nvt 

 

 

Behoort bij het besluit van het algemeen bestuur van 16 december 2021, 

 

De secretaris,        de voorzitter, 

 

 

 

 

W. Brouwer        J. Reus 

 

 

 

 

 

 



SAMEN WERKEN
AAN EEN SCHOON RIVIERENLANO

Belasting Samenwerking Rivierenland (BSR)
Tav. het Algemeen Bestuur
Postbus 18
4000AA TIEL

Datum 7 december 2021 Uw kenmerk

Onderwerp Kostentoedeling BSR Ons kenmerk UIT-21-05294

Contactpersoon Walter Brouwer E-mailadres bestuurssecretariaat@avri.nI(O1

Telefoonnummer (0345) 58 53 53

Geachte leden van het Algemeen Bestuur,

U bent vorig jaar een proces met alle deelnemers van BSR opgestart om de kostentoedeling in de begroting van
BSR te evalueren. De deelnemers is verzocht hun wensen en behoeften hierover kenbaar te maken. Zoals eerder
in het Algemeen bestuur van BSR aangegeven, heeft Avri hierbij de wens ingebracht meer flexibiliteit toe te passen
in de kostenopzet. In zijn totaliteit is kostenverlaging niet het doel. Wel binnen de kostenafspraken voor een jaar
flexibiliteit ten aanzien van de planning van werkzaamheden.

Het bestuurlijk proces heeft intussen geleid tot een uitwerking van alternatieve scenario’s, waarbij middels
rekenfactoren — en rekening houdend met de wettelijke kaders - een verdiepingsslag is gemaakt in de
verschillende belastingsoorten. Dit heeft geleid tot een nieuwe concept-verdeling gebaseerd op de inspanningen in
de bedrijfsvoering van BSR. Onze bestuurlijke vertegenwoordiger is hierover 15 oktoberj.l. geïnformeerd.

Wij vinden de voorgestelde kostenverhoging ad 40 procent (!) totaal onacceptabel. We zien dit ook als een signaal
dat niet wordt meegedacht. Zoals in gesprek met u d.d. 15 oktober was ons toegezegd de complete spreadsheet
van rekenfactoren te delen en vervolgens het gesprek verder te voeren.

Wij sturen u deze brief als signaal dat wij onze inbreng tot op heden onvoldoende zien terugkomen en nu een forse
kostenstijging gepresenteerd krijgen. Intussen zien wij de gehanteerde rekenmethode ook in de kadernota 2023
van BSR verwerkt. We vragen u om bij de kadernota 2023 aan Avri de ruimte te bieden om dit vervolggesprek te
voeren en de kadernota hier ook op bij te stellen. Dit biedt ons gelegenheid om aan de hand van de geboden
inzichten nader met elkaar in overleg te kijken naar de mogelijkheden om deze kostenstijging te voorkomen.

Met vriendelijke groet,
Namens het Dagelijks Bestuur GR Avri

J. Reus W. Brdpwr
Voorzitter Secreta

Meersteeg 15 infotSevrini

Postbus 290 w’ww.avri.nI Avri is een samenwerkingsverband van de gemeenten Buren, Culemborg, Neder-Betuwe. Maasdriel,

1190 GO Geldermaleen [0315] 585353 Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaitbemmel.
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Vastgesteld in de openbare vergadering d.d. ………….  2021 
 

VERSLAG ALGEMEEN BESTUUR  
 

Deelnemers: De heer C. Stolwijk, gemeente Culemborg 
De heer ir. J.H.L.M. de Vreede, gemeente Maasdriel 
De heer H.J. van Wiggen, gemeente Montfoort 
De heer mr. M.J.J. Melissen, gemeente Tiel 
De heer G. den Hartog, Waterschap Rivierenland 
De heer H. van ’t Pad, Waterschap Rivierenland (plv.) 
Mevrouw J.E.M. Mol - van de Camp, gemeente West Maas en Waal 
De heer H. Vreeswijk, gemeente Wijk bij Duurstede  
Mevrouw G.M. Scholtus, BSR 
 

Afwezig m.k.: De heer W. Posthouwer, Avri 
De heer M.B. Foekema, gemeente IJsselstein 
De heer G. van Bezooijen, gemeente West Betuwe 
De heer H. Driessen, Waterschap Rivierenland   
 

Gasten: Financieel controller, BSR 
 

Voorzitter: De heer ir. J.H.L.M. de Vreede, gemeente Maasdriel 
 

Notulist: Officemanager BSR 
 

Vergaderdatum: Donderdag 21 oktober 2021, van 15.30 - 17.30 uur 

Locatie: Kantoor BSR, Stationsstraat 4 - 8 te Tiel, vergaderruimte het Kenniscentrum 

 
Nr. Verslag 

1.  Opening en vaststellen agenda 

 De heer De Vreede opent de vergadering om 15.30 uur en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder  
de heer Vreeswijk van de gemeente Wijk bij Duurstede. De heer Vreeswijk is tijdens de raadsvergadering van de  
gemeente Wijk bij Duurstede op 14 september jl. geïnstalleerd als opvolger van de heer Marchal. 
 
De volgende leden hebben zich afgemeld voor deze vergadering: 

• de heer Foekema, gemeente IJsselstein. De heer Foekema heeft de heer Van Wiggen gemachtigd om na-
mens de gemeente IJsselstein een stem uit te brengen voor de geagendeerde besluitstukken van deze ver-
gadering. 

• de heer G. van Bezooijen, gemeente West Betuwe. 
 
De heer Posthouwer is zonder kennisgeving afwezig.  
 
Afgelopen vrijdag 15 oktober jl. zijn de vergaderstukken ten behoeve van agendapunt 6 nagezonden. Dit naar aanlei-
ding van de extra vergadering algemeen bestuur van 30 september jl., waarna de afwezige deelnemers vooraleerst 
dienden te worden geïnformeerd over hetgeen tijdens dat overleg is gepresenteerd.  
 
Agendapunt 6a en agendapunt 6c worden in deze vergadering aan het algemeen bestuur voorgelegd ter besluitvor-
ming. Agendapunt 6b is de kostentoedeling 2023, inclusief de indicatieve financiële effecten, welke tijdens de extra 
vergadering van 30 september reeds is gepresenteerd. Hierin hebben zich geen wijzigingen voorgedaan. Deze pre-
sentatie kostentoedeling ligt niet ter vaststelling voor maar komt terug in de kadernota 2023 en de begroting.  
 
Er zijn verder geen vragen over of opmerkingen op de agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

  

2.  Mededelingen en ingekomen stukken 

 Er zijn verder geen mededelingen of ingekomen stukken.   

  

3.  Vaststellen verslagen 

 a.  Verslag vergadering algemeen bestuur d.d. 8 juli 2021 

 Er zijn geen vragen over het verslag. De heer Stolwijk spreekt zijn complimenten uit voor de verslaglegging.  
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  
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Acties algemeen bestuur: 

• Actiepunt 12 - Onderzoek naar deelname vergelijk/benchmark met andere samenwerkingen:  
de benchmark wordt met regelmaat geagendeerd met eventuele aanvullingen. 

• Actiepunt 17 - Onderzoek kostenverdeling BSR: dit punt staat voor vandaag geagendeerd.  

• Actiepunt 19 - Informatiebrief richting de raden en besturen deelnemers communicatie 2021:  
de heer De Vreede geeft aan dat informatiebrief/memo inmiddels naar de raden is verzonden. 

  

 b. Verslag extra vergadering algemeen bestuur d.d. 30 september 2021 

 De heer Van Wiggen merkt op dat de heer Posthouwer was verhinderd tijdens de extra vergadering algemeen bestuur 
van 30 september jl. en dat om die reden, en ook wegens de andere wensen die bij Avri leven, een gesprek stond  
gepland tussen Avri en BSR op 15 oktober. De heer Van Wiggen informeert naar de uitkomsten van dit gesprek.  
 
De heer De Vreede geeft aan dat Avri inderdaad niet vertegenwoordigd was tijdens de extra vergadering op  
30 september. Ook de gemeenten Culemborg en Tiel waren voor deze vergadering verhinderd.  
Op vrijdag 15 oktober heeft BSR daarom een gesprek gehad met de heer Posthouwer en de heer  
Gaasbeek van Avri. Later die dag heeft een gesprek plaatsgevonden met de heer Stolwijk en de heer Melissen.  
Tijdens de gesprekken is de presentatie van 30 september aan bod gekomen met de voorgestelde factoren en de  
indicatieve financiële uitkomsten. Naar aanleiding van het eerder verrichte BDO onderzoek heeft Avri de wens  
aangegeven om op een manier te werken die hen meer voorstaat bij BSR. Het gaat hier om een manier van aansturen 
en een vorm van bedrijfsvoering die eerst in het dagelijks bestuur zal worden besproken om te bezien of BSR hiermee 
vooruit kan. Avri heeft echter met verschillende taken en uitvoeringen te maken en dat maakt het er niet eenvoudiger 
op. Avri heeft aangegeven zich te kunnen vinden in de transparantie die BSR voorstaat, maar is minder blij met de 
voorgestelde wegingen en uitkomsten.  
 
De heer Van ’t Pad begrijpt de bedoeling van Avri. Volgens de heer Van ’t Pad is de wijze die Avri voorstelt mogelijk, 
maar zal wellicht veel administratieve rompslomp met zich meebrengen. Hij adviseert het dagelijks bestuur hier diep-
gaand naar te kijken. De heer De Vreede geeft aan dat het dagelijks bestuur dit zeker zal doen; hetgeen Avri wil heeft 
impact op BSR. Daarnaast moet worden bekeken wat dit betekent voor de GR en welke risico’s de  
wensen van Avri met zich mee brengen. De uitkomsten van deze verdere analyse worden uiteraard gedeeld met het 
algemeen bestuur.  
 
Er zijn verder geen vragen over of opmerkingen op het verslag. Het verslag wordt daarmee ongewijzigd vastgesteld.  

   

4. Ter besluitvorming 

 a.  Najaarsnota BSR 2021 

 De financieel controller legt uit dat de kostenverdeling is besproken en opnieuw is doorgerekend. De bijdrage voor de 
gemeentelijk deelnemers is hoger.  
 
Kosten 2021 
De verwachte kosten ad € 10.043.000 zijn € 30.000 lager dan opgenomen in de primitieve begroting (€ 10.073.000) en 
€ 10.000 lager dan de raming in de voorjaarsnota 2021 (€ 10.053.000).  
 
Opbrengsten invordering  
Sociaal invorderen is momenteel een actueel onderwerp gezien de toenemende schuldenproblematiek in Nederland 
en de tussenkomst van de Ombudsman. Het doel van sociaal invorderen is de klant vroegtijdig in beeld te hebben, 
proactief contact te leggen en daarmee uiteindelijk langdurige dwanginvordering te voorkomen met alle onnodige kos-
ten voor beide partijen.  
 
De consequentie van sociaal invorderen is dat er € 250.000 lagere inkomsten zijn uit (dwang)invordering t.o.v. de  
primitieve begroting. Daarnaast is vanwege COVID-19 de vastgestelde invorderingsrente verlaagd van 4,0% naar 
0,01%, dit is in lijn met het gevoerde Rijksbeleid. De lagere renteopbrengsten bedragen € 35.000. 
 
Onttrekking bestemmingsreserve van inhoud naar oppervlakte 
Een bedrag van € 18.000 wordt gedekt door een onttrekking van de bestemmingsreserve ‘van inhoud naar opper-
vlakte’. Het saldo van deze reserve is nu € 0. 
 
Bijdrage per deelnemer 
De totale deelnemersbijdrage komt uit op € 8.493.000. Dit is een stijging van € 205.000 (2,35%) t.o.v. de primitieve 
begroting (€ 8.298.000). Zoals hierboven toegelicht, wordt dit voornamelijk veroorzaakt door lagere opbrengsten invor-
deringskosten (€ 285.000). In hoofdstuk 3 van de najaarsnota staat een overzicht van de bijdragen per deelnemer.  
 
Wijzigingen met financiële impact (verschuivingen tussen de programma’s) 
BSR controleert bij elke rapportage van de P&C cyclus zorgvuldig of de kosten naar het juiste programma worden  
toegerekend. Dit in lijn met het BDO-advies uit 2019 en het besluit hierover van het algemeen bestuur. 
 
De dienstverleningskosten worden door de leverancier van het belastingpakket Centric vanaf 2021 als SaaS-dienst-
verlening doorberekend en betreffen kosten voor vernieuwing, hosting en onderhoud. Deze constructie is toekomst-
bestendig en maakt de kostenontwikkeling beter voorspelbaar. Dit betreffen kosten voor kapitaallasten, automatise-
rings- en licentiekosten en kosten technisch applicatiebeheer. 
Vervolgens is op verzoek van BSR nader onderzocht op welke programma’s (zoals vastgesteld door BSR) de kosten  
in de huidige situatie betrekking hebben, zodat er een juiste verdeling naar de programma’s (en daarmee de doorbe-
lasting naar de deelnemers) plaatsvindt. 
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Deze nieuwe gegevens zijn in april 2021 door Centric aan BSR verstrekt. Dit heeft ervoor gezorgd dat er verschuivin-
gen hebben plaatsgevonden tussen de programma’s Heffen, Innen en Waarderen, waarbij de module Key2WOZ de 
grootste impact heeft. Zoals afgesproken tijdens het algemeen bestuur van 8 juli jl. is deze mutatie meegenomen in de 
najaarsnota 2021. 
 
In juli hebben de leden van het algemeen bestuur een notitie ontvangen waarin deze verschuiving  uitgebreid is toege-
licht. 
 
Begrotingswijziging 
Conform artikel 30, lid 9 van de GR BSR (de totale bijdrage voor de deelnemers wijzigt met minder dan 3% ten op-
zichte van de vastgestelde primitieve begroting) hoeft de najaarsnota niet voor zienswijze naar de raden en besturen. 
Door het vaststellen van de najaarsnota door het algemeen bestuur d.d. 21 oktober 2021 worden de budgetten geac-
cordeerd. 
 
De heer De Vreede geeft aan dat de opstelling van de najaarsnota erg arbeidsintensief is en stelt de noodzaak van  
het opstellen van de najaarsnota aan de orde. In hoeverre biedt het opstellen van de najaarsnota nog toegevoegde 
waarde, aangezien er slechts een deel van de tekst nodig blijkt te zijn voor de bestuursnota van de deelnemers.  
De vraag of BSR nog met twee bestuursrapportages in één jaar dient te blijven werken wordt nader besproken in het 
dagelijks bestuur. 
 
De heer Van ’t Pad geeft aan de cijfers in de najaarsnota helder te vinden. Het verschil van € 10.000 is een teken dat 
de organisatie goed in control is. De heer Van ’t Pad heeft twee vragen: 

1. Op pagina 6 van de najaarsnota staat bij Visieontwikkeling aangegeven dat naar verwachting de samenstelling 
van het algemeen bestuur in 2022 zal wijzigen, na de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Daarom is afgespro-
ken met het dagelijks bestuur dat de visie voor 2022 - 2025 wordt opgepakt in nauwe samenwerking met het 
nieuwe bestuur.  
De heer Van ’t Pad informeert of reeds vóór de samenstelling van het nieuwe bestuur de visieontwikkeling vanuit 
de ambtelijke hoek kan worden bekeken, zodat het nieuwe bestuur hiermee direct aan de slag kan zodra het is 
geïnstalleerd.  
De heer De Vreede geeft aan dat op ambtelijk niveau al een en ander wordt voorbereid. 

2. Op pagina 13 van de najaarsnota wordt een korte paragraaf gewijd aan de krapte op de arbeidsmarkt (paragraaf 
4.2.11). Daarin staat aangegeven het werven van de juiste kandidaten ook in de sector waarin BSR zich bevindt, 
een steeds grotere uitdaging wordt. BSR zal het invullen van vacatures dus creatiever moeten benaderen en zich 
nog actiever moeten richten op het onderscheiden van andere werkgevers om zo de juiste kandidaten binnen te 
halen. De heer Van ’t Pad informeert of BSR al ideeën heeft bedacht om dit aan te pakken.  
Mevrouw Scholtus legt uit dat BSR buiten de bekende paden moet treden om aan goed personeel te komen en te 
behouden. Te denken valt aan het onderzoeken van regionale mogelijkheden van samenwerking op onderdelen, 
maar ook aan alternatieven zoals het opzetten van eigen “kweekvijver”, werken met trainees en het onderzoeken 
van interessante proposities zoals opleidingskansen bij BSR voor schoolverlaters op diverse niveaus. 

Er zijn verder geen vragen over of opmerkingen op de najaarsnota. 

De leden van het algemeen bestuur gaan akkoord met de najaarsnota BSR 2021. 

  

5. Ter kennisname 

 a. Besluit om te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperaties toeslagen 

 Met dit besluit wordt geanticipeerd op de inwerkingtreding van de ‘Verzamelwet hersteloperatie toeslagen’  
(hierna: Verzamelwet), die op 1 januari 2022 in werking zal treden.  
 
De Verzamelwet zal onder andere voorzien in de grondslag voor het kwijtschelden van openstaande vorderingen van 
ouders die door de problemen rondom de kinderopvangtoeslagaffaire zijn gedupeerd. De Verzamelwet biedt ook de 
grondslag om openstaande schulden van de toeslagpartner van een gedupeerde ouder kwijt te schelden. Door te anti-
ciperen op de wetgeving kan dit jaar met de kwijtschelding worden gestart. 
 
De heer Melissen geeft aan dat de gemeente Tiel hetzelfde besluit heeft genomen.  
De heer De Vreede merkt op dat dit besluit ook in lijn is met de discussie rondom sociaal invorderen. 
 
Er zijn geen vragen over of opmerkingen op het besluit. 
 
De leden van het algemeen bestuur gaan akkoord met het besluit om te anticiperen op de Verzamelweg herstelopera-
ties toeslagen.  
 

 b.  Besluit wijziging invorderingsrente 

 BSR volgt met dit besluit wederom de lijn van het rijksbeleid. 
 
Er zijn verder geen vragen over of opmerkingen op het besluit. 
 
De leden van het algemeen bestuur gaan akkoord met het besluit wijziging invorderingsrente. 
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6. Kostentoedeling   

 a. Vaststellen nieuwe factoren  

 Op verzoek van het algemeen bestuur hebben diverse onderzoeken plaatsgevonden en ligt er thans een nieuw voor-
stel voor de toedeling van de kosten.  
 
Als randvoorwaarden zijn de volgende eisen voor de kostenverdeelsleutels door het bestuur meegegeven: 

• recht doen aan activiteiten; 
• werkbaar voor BSR en haar deelnemers; 
• uitvoerbaar zijn voor organisatie zonder extra kosten; 
• in stand houden van samenwerkingsgedachte van een GR. 

 
De kostenverdeelsleutels zijn nog steeds gebaseerd op het aantal aanslagregels, aanslagbiljetten en WOZ-objecten, 
maar vermeerderd met een factor, die meer recht doet aan de feitelijke tijdsbesteding in alle geledingen van BSR. 
Deze factoren en de weging ervan, liggen nu formeel ter vaststelling voor aan de leden van het algemeen bestuur. 
 
De heer Van Wiggen geeft aan dat zowel de gemeente Montfoort alsook de gemeente IJsselstein instemt met de  
voorgestelde factoren en de weging ervan.  
 
De heer Vreeswijk stemt in met de voorgestelde factoren namens de gemeente Wijk bij Duurstede. 
 
De heer Melissen is blij met de gegeven toelichting op de kostentoedeling van vrijdag 15 oktober jl. BSR heeft helder 
uiteengezet waar het over gaat. De heer Melissen had in deze een negatief effect verwacht, hetgeen niet het geval 
blijkt te zijn. Ook in geval van een negatief effect, zou de heer Melissen een gedegen uitleg aan de raad hebben kun-
nen geven. De toelichting omtrent de Eigenaren- en Gebruikersbelasting kan meegenomen worden richting de ge-
meente Tiel om wellicht hierover verder na te denken. De heer Melissen spreekt tot slot zijn complimenten uit voor het 
proces en geeft aan dat de gemeente Tiel instemt met de voorgestelde factoren. 
De heer De Vreede merkt op dat BSR heeft gekeken om zaken op een bewuste manier in te richten met het oog op 
het effect van de uitvoering.  
 
Mevrouw Mol - van de Camp stemt namens de gemeente West Maas en Waal in met de voorgestelde factoren, en 
geeft verder aan dat de gemeente bepaalde verordeningen kritischer onder de loep zal nemen.  
Mevrouw Mol - van de Camp merkt verder de veelheid aan factoren op en informeert of dit de werkbaarheid niet be-
moeilijkt.  
De financieel controller legt uit dat het belastingsysteem aangeeft hoeveel regels BSR oplegt; de organisatie wordt 
hierdoor niet (extra) belast. Er wordt niet per aanslag naar het biljet gekeken. BSR kijkt bij het programma Innen naar 
het beleid van de gemeentelijke deelnemer; bij het programma Heffen wordt gekeken naar het systeem.  
De heer De Vreede voegt hieraan toe dat vooral de werkbaarheid in het oog is gehouden.   
 
De heer Van ’t Pad heeft tijdens de extra vergadering van 30 september jl. zijn complimenten uitgesproken over de 
serieuze wijze waarop BSR e.e.a. heeft uitgezocht. Hoewel de factoren arbitrair blijven, lijken de factoren hem uitste-
kend. 
 
De heer Stolwijk sluit zich aan bij de woorden van de heer Melissen. De wijze waarop BSR het onderzoek heeft uitge-
voerd en de denkrichting heeft uitgewerkt, zorgt voor een verdedigbaar verhaal. Factoren kan men bediscussiëren; er 
is hierover echter zeer zorgvuldig nagedacht. De heer Stolwijk heeft over de linie een goed gevoel bij dit besluit.  
De heer Stolwijk merkt tot slot op het jammer te vinden dat Avri niet bij deze vergadering is vertegenwoordigd,  
aangezien het hier om een besluit gaat dat met name Avri raakt. De heer Stolwijk had gehoopt iets van Avri te verne-
men in deze. De heer Stolwijk stemt in met de voorgestelde factoren namens de gemeente Culemborg. 
De heer De Vreede geeft aan dat de presentatie van de extra vergadering van 30 september jl. op 15 oktober is  
gedeeld met Avri. Avri heeft daarop aangegeven niet blij te zijn met de uitkomsten, maar heeft hierop verder geen  
opvolging gegeven. Er is voor deze vergadering geen afmelding van Avri ontvangen.  
 
De heer De Vreede stemt namens de gemeente Maasdriel in met de voorgestelde factoren.  
 
De heer De Vreede spreekt tot slot zijn dank uit namens de organisatie. Het gehele traject is zo zorgvuldig als mogelijk 
doorlopen. BSR heeft de inzet en de feitelijke tijdsbesteding een rol laten spelen in de kosten. Dit alles is gezamenlijk 
op constructieve wijze uitgewerkt. De heer De Vreede geeft aan met Avri te zullen kijken naar hetgeen hen bezighoudt 
om te bezien of BSR hen tegemoet kan komen.  
 
Tweederde van de aanwezige AB-leden (waarbij het waterschap twee keer twee stemmen heeft)  heeft ingestemd met 
de voorgestelde factoren. Dit betekent dat de nieuwe kostentoedeling is vastgesteld. 
 
Mevrouw Mol - van de Camp informeert hoe de raden hierover het best worden geïnformeerd.  
De financieel controller geeft aan dat de factoren worden opgenomen in de kadernota 2023 en adviseert  
mevrouw Mol - van de Camp om de kadernota door te sturen naar de raad. Mevrouw Mol - van de Camp geeft aan 
een melding te maken tijdens de komende raadsvergadering, welke vanavond zal plaatsvinden.  
De heer De Vreede voegt hieraan toe dat de kadernota 2023 wordt voorzien van een uitgebreide toelichting omtrent dit 
genomen besluit (en wijziging in de kostenstructuur). 

   

 b. Nadere precisering financiële uitwerking per deelnemer met als basis aantallen en budgetten conform de begroting 
2022 

 Deze presentatie is aan de orde gekomen tijdens de extra vergadering algemeen bestuur van 30 september en  
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voorgelegd aan Avri, de gemeente Culemborg en de gemeente Tiel op 15 oktober.  
De presentatie is ter informatie meegezonden en ligt niet als zodanig ter vaststelling voor.  

   

 c. Voorstel voor een ingroeimodel, zodat een deelnemer eventuele extra kosten geleidelijk kan opnemen in de  
begroting (mee te nemen in kadernota 2023) 

 De heer De Vreede geeft aan dat het voorstel voor het ingroeimodel ook tijdens de vergadering van 30 september aan 
de orde is geweest.  
 
Voorgesteld wordt om vanaf kalenderjaar 2023 de deelnemersbijdrage te hanteren o.b.v. de nieuwe vastgestelde  
factoren. Om de herverdeeleffecten op te vangen zal deze wijziging gefaseerd worden ingevoerd.  
 
De kostentoedeling aan de deelnemers van BSR zullen zowel op de oude als op de nieuwe wijze worden berekend. 
Over een periode van drie jaar wordt het herverdeeleffect geëffectueerd.  
 
Concreet betekent dit het volgende voor de te berekenen bijdrage per deelnemer: 
2023   Oude berekening plus of min 1/3 van het verschil tussen de oude en nieuwe berekening. 
2024   Oude berekening plus of min 2/3 van het verschil tussen de oude en nieuwe berekening. 
2025   Berekening volgens de vastgestelde verdeelsleutels inclusief factoren (100% nieuwe berekening). 
2026   Berekening volgens de vastgestelde verdeelsleutels inclusief factoren (100% nieuwe berekening). 
 
Herzien kostentoedeling 
Elke vier jaar zal er opnieuw uitvoerig worden gekeken of de vastgestelde kostenverdeelsleutels voldoende recht 
doet aan de feitelijke situatie. De eerstvolgende keer zal dit plaatsvinden in 2025, met eventueel effect vanaf de 
begroting van 2027. 
 
Op het moment dat er zich tussentijds significante wijzigingen voordoen in bijvoorbeeld wet- en regelgeving of in de 
processen van BSR, is het noodzakelijk of mogelijk om tussentijds een voorstel te doen tot aanpassing van de facto-
ren. 
 
De heer De Vreede geeft aan dat het dagelijks bestuur heeft gekeken naar de wijze van herverdeling bij het gemeente-
fonds. Het voorstel is niet gekoppeld aan bestuursperiodes. Het gevraagd besluit is in deze om in drie jaar tijd de finan-
ciële effecten gefaseerd te verwerken in de deelnemersbedragen. 
 
De aanwezige leden algemeen bestuur gaan akkoord met het voorstel. 
De heer Van Wiggen gaat, naast de gemeente Montfoort, ook namens de gemeente IJsselstein akkoord. 
De heer Van ’t Pad vindt het ingroeimodel een zeer redelijk voorste en gaat akkoord.  
 
De heer De Vreede geeft tot slot aan dat de effecten van het ingroeimodel worden meegenomen in de kadernota 2023. 

  

7. Rondvraag 

 Mevrouw Mol - van de Camp informeert hoe BSR het werken op kantoor heeft vormgegeven nu er meer sprake is van 
versoepeling rondom het Covid-19 beleid.  
Mevrouw Scholtus legt uit dat het kantoor al enige tijd drie dagen in de week is geopend voor medewerkers, te weten 
dinsdag, woensdag en donderdag. Via een applicatietool reserveren medewerkers vooraf een plek op kantoor. Dit 
geeft vooraf inzicht in het aantal aanwezigen op een werkdag. Bij aankomst meldt de medewerker zich als aanwezig 
en tegen het einde van de dag als afwezig. De dagen dat het kantoor is geopend voor medewerkers zijn er ca. gemid-
deld 15 tot 20 personen aanwezig. De afdelingsoverleggen vinden zoveel mogelijk op kantoor plaats, ook in het kader 
van de onderlinge verbinding. Het is de bedoeling om per 1 november a.s. het kantoor op dinsdag, woensdag en don-
derdag weer open te stellen voor extern bezoek en klanten. Er zal dan voldoende bezetting aanwezig zijn. Zodra het 
pand voor bezoek wordt opengesteld, zal dit extern worden gecommuniceerd, ook richting de deelnemers. 
 
Er zijn verder geen vragen. 

  

8. Sluiting 

 De heer De Vreede sluit de vergadering om 16.10 uur.   
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Acties algemeen bestuur 
 

Nr. Onderwerp Actie Actie door Deadline 

8. Visie BSR 2022 - 2025  De strategische sessie van 1 april 2021 is  
medebepalend voor deze visie.  
Gezien de wijzigingen in het algemeen bestuur 
na de gemeenteraadsverkiezingen maart 2022, 
is afgesproken de nieuwe visie met het nieuwe 
bestuur af te stemmen. 
 

BSR 2e kwartaal 
2022 

12. Onderzoek naar deelname  
vergelijk/benchmark met  
andere samenwerkingen 
 

Onderzoek gevolgd door een plan van  
aanpak. Dit wordt opgenomen in de lopende 
trajecten rondom strategische heroriëntatie. 
 
AB 8 juli: Globaal overzicht, waarin wordt aan-
gegeven hoe BSR zich verhoudt qua kosten, 
wordt verzonden aan deelnemers ter  
bestudering. Nagaan validering gegevens.  
 
AB 21 oktober: De benchmark wordt met regel-
maat geagendeerd met eventuele aanvullingen. 
 

BSR Okt. 2021 

 



Afval en 

grondstoffenrapportage 

2021 t/m oktober

Algemeen Bestuur, 

16 december 2021



Inhoud presentatie

Ontwikkelingen grondstoffenmarkt

Overall beeld tonnages en tarieven

Ontwikkelingen per grondstof 

Vervuiling en afkeur

Conclusies



Inleiding
ZORGELIJKE 

TREND,
eerste herstel

Prognose 2021 o.b.v.  

Bestuursrapportage (Berap)



Tonnage per maand

Totaal 

grondstoffen

Restafval



Tonnage grondstoffen overall

Bevindingen 2021 t/m oktober:

Lichte stijging totaal tonnage grondstoffen 

t.o.v. 2020 (toename GFT, papier en PMD)

Tonnage Restafval iets lager dan 2020

Gebaseerd op ingezamelde tonnen, 

rekening houdend met afkeur door Avri



Tarieven grondstoffen overall

Bevindingen 2021:

Tarieven liggen grotendeels vast in jaar- of 

meerjarige contracten

Tarief papier is gestegen door marktontwikkeling 

en nieuw contract

Hoger tarief textiel vanwege nieuw 1-jarig 

contract



Tonnage en tarief per afvalfractie

Toelichting opzet presentatie per afvalfractie:

1. Tonnage 2021 per 

maand gerealiseerd 

en begroot

3. Tarief 2021   

per maand  

gerealiseerd, 

begroot en 

tarief 2020

2. Tonnage per 

maand 

gerealiseerd, 

2020 en 2021

Tonnage en tarieven 

2021 begroting 

bijgesteld o.b.v. 

Bestuursrapportage



Restafval

Tonnage 2021 t/m 10; 

Realisatie iets lager dan 

2020

Realisatie 5% lager dan 

begroot

Tarief; ongewijzigd

Situatie markt;

Onderzoek nascheiding

restafval Tiel

Tonnage:



GFT

Tonnage 2021 t/m 10; 

Realisatie +5% t.o.v. 2020, te 

verklaren uit T, groeizaam weer

Realisatie +6% t.o.v. begroot

Tarief;

Ongewijzigd (contract 2023)

Situatie markt;

Onderzoek duurzame 

verwerkingsmethoden (regio 

deal)

Landelijke trend is meer 

vervuiling, ook bij Avri

Tonnage:



Papier

Tonnage 2021 t/m 10; 

Realisatie +3% t.o.v. 2020

Realisatie +1% t.o.v. begroot

Verklaring is online aankopen

Vervuiling zorgelijk

Tarief;

Markttarief blijft hoog

Schaarste op de markt

Tonnage:



PMD

Tonnage 2021; 

Realisatie +5% t.o.v. 2020

Realisatie +6% t.o.v. begroot

Statiegeld plastic flesjes invloed p.i. juli ?

Vervuiling zeer zorgelijk

Tarief;

Afrekening 2017 t/m 2020 geschil 

verwerker

Verwachting verlaging vergoeding 2022

Situatie markt;

VNG overeenkomst tot 2029

Verwerkingscapaciteit Nederland 

onvoldoende

Tonnage:



Textiel

Tonnage 2021 t/m 10; 

Realisatie -15% t.o.v. 2020 

vanwege sluiting winkels in deel 

van het jaar

Realisatie +29% t.o.v. begroot

Minder vervuiling door 

maatregelen

Tarief;

Ongewijzigd; jaarcontract

Situatie markt;

Onderzoek analyse kwaliteit 

Business case zelf sorteren 

(regio deal) na besluit

Tonnage:



Glas

Tonnage 2021 t/m 10; 

Realisatie -5% t.o.v. 2020

Realisatie -4% t.o.v. begroot

Tarief;

Tarief ongewijzigd

Situatie markt;

Meer transportkosten

Beperkte markt

Nieuw verbeterd contract 

2022

Tonnage:



Kosten/opbrengsten afvalstromen 2021

Totale 

kosten/opbrengsten 

per afvalfractie 2021 

t/m 10



Ontwikkeling 2020-2021 saldo kosten 

en opbrengsten per maand

Verloop saldo in 2021 is te verklaren uit:

Gestegen opbrengsten papier, textiel

Toename tonnen grondstoffen

Seizoeneffect GFT

Restafval lagere kosten (WMW)

Saldo exclusief kosten afkeur verwerker



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, herstel bij textiel en 

papier

Verwerkers papier en textiel rekenen aanvullende 

kosten voor afvoer vervuiling 

Risico: afkeur GFT vanwege toename vervuiling

Risico: aandeel vervuiling in pmd bedraagt op basis 

van sorteerproeven 2020 circa 24%

Sorteerproeven nov. 2021 i.s.m. Nedvang/Eureco



Kosten/opbrengsten textiel 2020-2021

Saldo kosten/opbrengsten textiel in 

2021 positief door het nieuwe 1-

jarige contract:

Hogere opbrengst door hoger 

tarief

Lagere kosten vervuiling



Kosten verwerker vervuiling papier 

2020-2021

2021 gemiddeld lagere kosten 

vervuiling papier door nieuwe 

contract afspraken

Realisatie 2020



Waarschuwing mogelijke, 

toekomstige kosten vervuiling PMD

Uitgangspunten:

24% vervuiling o.b.v. sorteerproeven 2020

Afkeurkosten tegen tarief restafval Avri

Gewijzigde acceptatievoorwaarden pmd



Ontwikkeling restafval kg/inw

➢ Landelijk 2020 stijging door corona

➢ Avri 2020 daling door nieuw 

afvalbeleid

➢ Actuele prognose Avri 2021 = 79 kg 

per inwoner (2020 = 82)

➢ Oorzaken daling 3 kg per inwoner: 

minder grof en fijn restafval en 

minder afkeur grondstoffen

➢ Doel 75 kg/inw Avri wordt (naar 

verwachting) in 2021 nog niet 

gehaald vanwege effecten corona 

en vervuiling grondstoffen



Conclusie

GRIP: eerste resultaten zichtbaar door andere contracten verwerking 

papier en textiel

Belangrijke stijging 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

Herstel opbrengsten grondstoffen

Waarschuwing: toekomstige kosten vervuiling PMD

Landelijke focus verschuift van minder kg restafval naar schonere 

grondstoffen.


