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Tonnage grondstoffen overall

Bevindingen 1e halfjaar 2021:

Lichte stijging totaal tonnage grondstoffen 

t.o.v. 1e halfjaar 2020 (met name toename 

GFT en papier)

Tonnage Restafval ongeveer gelijk aan 1e

halfjaar 2020

Gebaseerd op ingezamelde tonnen, 

rekening houdend met afkeur door Avri



Tarieven grondstoffen overall

Bevindingen 1e halfjaar 2021:

Tarieven liggen grotendeels vast in jaar- of 

meerjarige contracten

Tarief papier is gestegen door marktontwikkeling 

en nieuw contract

Hoger tarief textiel vanwege nieuw contract



Tonnage en tarief per afvalfractie

Ter herinnering: vanaf dit jaar nieuwe presentatie in 

drie grafieken:

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

Update:

Tonnage en tarieven 

2021 begroting 

bijgesteld o.b.v. 

Bestuursrapportage



Restafval

Tonnage 1e halfjaar 2021; 

Realisatie vrijwel gelijk aan 

1e halfjaar 2020

Tonnage begroot bijgesteld 

van 16.087 naar 16.500

Tarief;

Tarief begroot licht verlaagd

Situatie markt;

Onderzoek nascheiding

restafval Tiel

Tonnage:



GFT

Tonnage 1e halfjaar 2021; 

Realisatie +3% t.o.v. 2020

Tonnage begroot bijgesteld van 

38.800 naar 39.500

Tarief;

Ongewijzigd (contract 2023)

Tarief begroot licht verhoogd

Situatie markt;

Onderzoek duurzame 

verwerkingsmethoden (regio 

deal)

Landelijke trend is meer 

vervuiling, ook bij Avri

Tonnage:



Papier

Tonnage 1e halfjaar 2021; 

Realisatie +8% t.o.v. 2020

Tonnage begroot bijgesteld van 

13.014 naar 13.200

Verklaring is online aankopen

Vervuiling zorgelijk

Tarief;

Markttarief in 2021 gestegen

Tarief begroot bijgesteld van 40 

naar 75 euro/ton

Minder aanbod op markt

Tonnage:



PMD

Tonnage 1e halfjaar 2021; 

Realisatie vrijwel ongewijzigd t.o.v. 2020

Tonnage begroot bijgesteld van 7.743 

naar 7.565

Statiegeld plastic flesjes invloed vanaf juli

Vervuiling zorgelijk

Tarief;

Inzamelvergoeding is begin 2021 

verlaagd van 261 naar 245 euro/ton

Afrekening 2017 t/m 2020 geschil 

verwerker

Situatie markt;

VNG overeenkomst tot 2029

Verwerkingscapaciteit Nederland 

onvoldoende

Tonnage:



Textiel

Tonnage 1e halfjaar 2021; 

Realisatie gedaald t.o.v. 2020 

vanwege sluiting winkels 

(landelijke trend)

Tonnage begroot bijgesteld van 

2.585 naar 1.470

Tarief;

Tarief begroot bijgesteld van 0 

naar 230 euro/ton

Situatie markt;

Onderzoek analyse kwaliteit 

Business case zelf sorteren 

(regio deal)

Tonnage:



Glas

Tonnage 1e halfjaar 2021; 

Realisatie -2% t.o.v. 2020

Tonnen begroot bijgesteld

Tarief;

Tarief ongewijzigd

Situatie markt;

Meer transportkosten

Beperkte markt

Nieuw contract 2022

Tonnage:



Kosten/opbrengsten afvalstromen 2021

Totale 

kosten/opbrengsten 

per afvalfractie 1e

halfjaar 2021



Ontwikkeling 2020-2021 saldo kosten 

en opbrengsten per maand

Verloop saldo in 2021 is te verklaren uit:

Gestegen tarieven papier en 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

Verwerkers papier en textiel rekenen aanvullende 

kosten voor afvoer vervuiling 

Risico: aandeel vervuiling in pmd bedraagt op basis 

van sorteerproeven circa 24%

Risico: afkeur GFT vanwege toename vervuiling



Kosten/opbrengsten textiel 2020-2021

Saldo kosten/opbrengsten textiel in 

2021 weer positief door het nieuwe 

1-jarige contract p.i. februari:

Hogere opbrengst door hoger 

tarief

Lagere kosten vervuiling



Kosten verwerker vervuiling papier 

2020-2021

2021 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

➢ Prognose Avri 2021 = 79 

kg/inw (2020 = 82)

➢ Oorzaken daling 3 kg/inw: 

minder grof 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

Herstel markttarief papier

Lagere kosten restafval (einde verplichting WMW)

Schone grondstoffen zijn noodzakelijk

• Om meer opbrengsten te ontvangen

• Om meer kosten te besparen

• En daarmee onze doelen te halen

Landelijke focus verschuift van minder kg restafval naar schonere 

grondstoffen.


