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Algemeen Bestuur Avri 
 
OPENBARE VERGADERING -  
CONCEPT verslag 16 november 2017 
 
(Vergaderzaal  Avri te Geldermalsen) 
 
 

   
Aanwezige AB-leden   
gemeente Buren De heer H. de Ronde Lid AB 
gemeente Culemborg De heer J.A.W.A. Reus Lid AB  
gemeente Geldermalsen De heer R. van Meygaarden Lid AB 
gemeente Lingewaal De heer G. Bel Lid DB, vicevoorzitter AB 
gemeente Maasdriel Mevrouw A. Sörensen Plv lid AB 
gemeente Neder-Betuwe De heer H. Gerritsen Lid AB 
gemeente Neerijnen De heer T. Kool Lid AB 
gemeente Tiel De heer L. Verspuij Voorzitter DB en AB 
gemeente West Maas en Waal De heer A.H.M. de Vree Lid AB 
gemeente Zaltbommel De heer S. Buwalda Lid AB  
   
Woordvoerders namens Avri De heer E.J. de Vries Directeur Avri / secretaris Bestuur, lid MT 
 De heer P. de Wit Accountant Tilly Baker Berk 
Afwezig m.k. De heer A.H.M. de Vree Lid DB en AB, gemeente Maasdriel 
 
 

# Subject Besluit / Conclusie 

1 Opening  Na een paar leesminuten opent de voorzitter de vergadering om 10.04 uur en 
verwelkomt de aanwezigen. Mevrouw Sörensen neemt als plaatsvervanger 
deel namens de heer De Vreede. 

   

2 Vaststellen agenda De agenda wordt conform vastgesteld. 

   

3 Mededelingen De schriftelijke mededelingen zijn vooraf aan de vergadering uitgedeeld en 
worden als bijlage bij het verslag gevoegd (bijlage 1). De heer De Vries geeft 
een korte toelichting op de onderwerpen. 
 
Naar aanleiding van: 

 Papierinzameling nu ook overdag:  
De huidige afspraken lopen tot 2019. Voor nu is hier niets aan te doen. Het AB 
verzoekt om dit onderwerp op de agenda te plaatsen voor 2018. Zij willen meer 
informatie over hoe papierinzameling binnen Avri is geregeld, welke mogelijk-
heden of alternatieven er zijn (bijv. BEST-tas). Of er meer chauffeurs geregeld 
kunnen worden voor de avonduren.  

Besluit: op de planninglijst zetten. actie BS  

 
 Werken met doelgroepen 

Mevrouw Sörensen adviseert om goed te letten op de bewoording richting de 
media. De heer Van Meygaarden adviseert om te kijken of deze medewerkers 
het groot rijbewijs kunnen halen, zodat  zij 's avonds in te zetten zijn voor pa-
pierinzameling. 

   

4. Ingekomen stukken  

4a. Brief GNL inzake reactie 
zienswijze Herindelings-
ontwerp 

Besluit: de brief wordt ter kennisgeving aangenomen. 

   

5a Vaststellen Besluitenlijst 
AB 6 juli 2017 

Het AB stelt de besluitenlijst van 6 juli 2017 conform vast. 
 

   

   

5b Cumulatieve actielijst en 
agendaplanning 

De actielijst wordt besproken en bijgewerkt. Actie BS  
 

   

6. Terugkoppeling uit Plat-
formbijeenkomst 26 sep-

Dienstmededeling: de Platformbijeenkomst van 22 november heeft een nieuwe 
locatie, nl. Van der Valk Zaltbommel A2, ingang Events en Meetings, Hogeweg 
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tember 2017 65 te Zaltbommel.  
 
In de bijeenkomst van 26 september is nadrukkelijk aandacht gevraagd voor 
ouderen en de afstand die zij moeten gaan afleggen als er gekozen wordt voor 
ondergrondse containers. Ook adviseerden zij om goed te kijken naar andere 
gemeenten. Hoe hebben zij dit gedaan en hoe gaat het nu.  
 
De opkomst was goed, ongeveer zo'n 30 personen. 

   

7. AB-voorstel Strategisch 
Bedrijfsplan 2017-2020 

Het Strategisch Bedrijfsplan is al eerder in het AB geweest. De toen gemaakte 
opmerkingen zijn meegenomen in deze nieuwe versie. 
 
Opmerkingen naar aanleiding van: 

 Het AB zou graag een tussenevaluatie willen zien. Vooral omdat de 
wereld om ons heen veranderd. Blijf kijken of het plan nog actueel is 
of dat je het aan moet passen. 

 Betrek het AB bij activiteiten van Avri Realisatie BV. Zeker activiteiten 
die consequenties hebben. Tijdig informeren is hierbij belangrijk. 

 Het pluspakket mag geen nadelige gevolgen hebben voor het basis-
pakket. 

 De Tielse gemeenteraad heeft nadrukkelijk meegegeven om de inwo-
ners meer te betrekken. Dit is nl. bij het nieuwe beleidsplan niet ge-
beurd en dat betreurt de raad. Daarnaast adviseren zij om de doelstel-
lingen meetbaar te maken, te monitoren en ook te rapporteren. 

 
De heer De Vries geeft aan dat van het eerste Strategisch Bedrijfsplan (2010 
t/m 2015) jaarlijks een verslag is gemaakt. De doelen zijn toen meetbaar ge-
maakt. Avri zal ook op dezelfde wijze jaarlijks over het nieuwe plan rapporte-
ren. 
 
Besluit: het AB stelt het Strategisch Bedrijfsplan 2017-2020 met bovenstaan-
de opmerkingen vast. 

   

8. AB-voorstel Bestuursrap-
portage 2017 

Opmerkingen naar aanleiding van: 

 Het AB geeft aan het weerstandsratio te laag te vinden. Doelstelling is 
zo min mogelijk reserves, maar pleiten om dit op orde te brengen. 

 Aandacht voor het beheren van kredieten. Hier is verbetering in moge-
lijk. Beter ramen en plannen. 

 Kan het saldo van Bedrijfsafval een vangnet zijn om in te zetten voor 
de weerstandsratio? 
 

De voorzitter benadrukt dat de lage weerstandsratio genoemd is bij de begro-
ting. Stapsgewijs zouden de reserves gevuld worden. Hiervoor is ruimte in de 
meerjarenbegroting, maar daar is tijd voor nodig. Bij de nieuwe begrotingsses-
sie zal deze discussie weer meegenomen worden. 
 
De voorzitter vraagt de heer Gaasbeek (teamleider Financiën & ICT) of hij de 
vraag over het saldo van Bedrijfsafval inzetten als vangnet kan beantwoorden. 
De heer Gaasbeek geeft aan dat die mogelijkheid er is. Dit saldo is nl. al eens 
eerder ingezet voor het basispakket. En de opmerking over het beheren van 
kredieten neemt hij ook mee. 
 
Besluit: het AB stelt het voorstel Bestuursrapportage 2017 met de gemaakte 
opmerkingen vast. 

   

9. Evaluatie resultaten proef 
textielcontainers Herto-
genwijk 

De voorzitter laat weten dat de gemeente Tiel heeft ingestemd met het verwij-
deren van de ondergrondse textielcontainer in de Hertogenwijk. Zij betreuren 
de slechte kwaliteit van het ingezamelde textiel. Daarom het verzoek aan Avri 
om te kijken naar andere manieren om textiel in te zamelen. Misschien is de 
BEST-tas een optie.  
 
Besluit: het AB stemt in met het verwijderen van de textielcontainer in de Her-
togenwijk. 

   

10. AB-voorstel Beleidsplan / 
Projectplan / Financiering 
Nieuw Inzamelbeleid 

De voorzitter geeft aan dat er op dit moment twee gemeenten zijn die tegen 
het nieuwe beleid zijn. Hij vraagt alle AB-leden om een algemene reactie: 
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West Maas en Waal: stemt niet in met het nieuwe beleid, maar stemmen wel 
mee met de opties. 
De heer De Vree spreekt zijn dank uit voor het verplaatsen van dit AB, zodat 
de raad van West Maas en Waal toch de onderliggende stukken kon behande-
len. Hij geeft aan dat de uitkomst hetzelfde is al eerder. West Maas en Waal 
stemt niet in met voorstel 1, 2 en 3. Hier is geen draagvlak voor. De vraag is of 
er een uitzondering gemaakt kan worden voor die gemeenten die tegen zijn, 
zodat de huidige situatie gehandhaafd kan blijven. Maar zij willen wel graag la-
ten onderzoeken hoe het percentage afval omlaag kan. 
 
Tiel: stemt niet in met het nieuwe beleid en stemt ook niet mee met de opties.. 
De gemeente Tiel heeft een motie ingediend (zie bijlage 1A). De raad vraagt 
zich af of we niet te snel gaan. Hebben we alle mogelijkheden wel goed in 
beeld, zoals nascheiding. Tiel vraagt meer tijd voor onderzoek om een juiste 
keuze te kunnen maken. Het aantal bijplaatsingen en ontwijkgedrag is erg 
groot in Tiel en volgens de raad draagt het nieuwe inzamelbeleid niet aan bij 
om dit te verbeteren. Daarnaast zijn de inwoners niet betrokken geweest. 
 
Geldermalsen: stemt in met het nieuwe beleid. 
De heer Van Meygaarden geeft aan dat het AB eerder dit jaar al een keuze 
heeft gemaakt. Het doel dat we willen bereiken is minder afval. We zullen de 
knop om moeten zetten om nog beter te gaan scheiden. Iedere verandering 
kost tijd. Door restafval op afstand komen inwoners (zoals ouderen) wel meer 
in beweging en meer buiten. 
 
Lingewaal: stemt in met het nieuwe beleid. 
In eerste instantie was de raad voor de motie. Echter bij de gemeenten die na-
scheiding hebben, is de afvalstoffenheffing hoger dan gemiddeld. De inwoners 
moeten leren om op een andere manier met afval om te gaan. Op de huidige 
manier gaat het niet goed. Door nascheiding kunnen inwoners ook gaan den-
ken dat al het afval in één container mag.  
 
Culemborg: stemt in met het nieuwe beleid. 
De heer De Reus benadrukt dat Avri hierover goed moet communiceren en 
vooral in gesprek moet gaan met de inwoners. Leg goed uit waarom we dit 
doen. 
 
Buren: stemt in met het nieuwe beleid. 
De gemeente Buren was in eerste instantie tegen. Zij hebben namelijk veel 
buitengebied, maar dat is te ondervangen door een extra container. Ook in de-
ze gemeente is de zorg uitgesproken over ouderen. Zij vinden dat de veroor-
zakers van afval (de huishoudens) ook moeten scheiden. 
 
Maasdriel: stemt in met het nieuwe beleid. 
De gemeente zou graag een oplossing willen zien voor het inzamelen van blik. 
Ook willen zij dat de inwoners goed geïnformeerd worden. Laat de inwoners 
bijv. meedenken over de opties. Ga in gesprek met hen en leg goed uit waar-
om deze keuze gemaakt is. 
 
Zaltbommel: stemt in met het nieuwe beleid. 
De vraag die vooral bij Zaltbommel speelt is ‘wat is buitengebied en wat niet’. 
Dit zal goed uitgewerkt moeten worden. 
 
Neder-Betuwe: stemt in met het nieuwe beleid. 
De heer Gerritsen benadrukt dat het besluit al in maart is genomen. Het voor-
stel van vandaag is het vervolg daarop. Hij heeft echter twee punten: 

- Het verschil in de kosten tussen de hoofdkeuze in maart en het defini-
tieve plan in november.   

- Containers gaan we vernieuwen. Is dit verstandig in het kader van 
duurzaamheid? Graag nader toelichten. 

 
Neerijnen: stemt in met het nieuwe beleid. 
De afspraak is dat inwoners max. 250 meter moeten lopen. De gemeente 
voorziet hierin geen probleem. De inwoners doen nl. ook boodschappen. 
Gezien het succes van Goed Scheiden Loont, wil de gemeente nu doorpakken 
met het nieuwe beleid. 
 
Conclusie: 8 gemeenten stemmen in en 2 stemmen niet in. 
De vraag is of die twee gemeenten een eigen systeem mogen hanteren en kan 
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Avri dit realiseren. 
 
De heer De Vries geeft aan dat in het verleden gekozen is voor een basispak-
ket. Dit betekent dezelfde diensten en prijzen voor alle gemeenten. Eenduidige 
wijze en kosten. Kan het anders? Ja, dat kan. Maar het wordt wel lastiger in de 
uitvoering en duurder. Ook de communicatie naar de inwoners wordt minder 
eenduidig.  
 
Besluit: het AB besluit in meerderheid vast te houden aan het basispakket. De 
vraag om eigen afvalbeleid wordt daarmee niet gehonoreerd. Wel roept het AB 
op om te kijken naar maatwerk oplossingen. 
 

 
Het voorstel bestaat uit 8 onderdelen waarover gestemd wordt. 
De gemeente Tiel onthoudt zich van stemming. 
 
Voorstel 1: 
 
Besluit: het AB stemt in met het Regionaal Beleidsplan van Afval naar Grond-
stof. 
 
Voorstel 2: 
 
Besluit: het AB stemt in met het projectplan Invoering Nieuw Afvalbeleid 
 
Voorstel 3: 
 
Besluit: het AB stemt in met het beschikbaar stellen van een investeringskre-
diet van € 8.700.000 voor de benodigde inzamelmiddelen. 
 
Voorstel 4: 
Gevraagd wordt om in het onderzoek naar de BEST-tas de verenigingen mee 
te nemen. En of dit geregeld kan worden door andere doelgroepen (achter-
stand op de arbeidsmarkt). 
 
Besluit: het AB stemt met een meerderheid in met de eenmalige kosten van € 
25.000,- voor het onderzoek naar de functionaliteit van de milieustraten en het 
onderzoek naar de BEST-tas (Boeken, Elektrische apparaten, Speelgoed en 
Textiel), te verwerken in de exploitatie 2018 van het programma basispakket. 
 
Voorstel 5:  
 
Besluit: het AB stemt met een meerderheid in met optie 5b: extra investe-
ringskrediet van € 590.000,- voor het verkleinen van de inwerpopening bij de 
bestaande en nieuw te plaatsen ondergrondse restafvalcontainers. De extra 
exploitatiekosten bedragen jaarlijks € 80.000,-. 
 
Voorstel 6: 
 
Besluit: het AB stemt niet in met het plaatsen van cocons. Als er vanuit de be-
volking wel vraag naar is, dan wordt dit voorgelegd aan het bestuur. 
 
Voorstel 7: 
Opgemerkt wordt dat de APV hierop aangepast zal moeten worden per ge-
meente. 
 
Besluit: het AB stemt in met het plaatsen van camera’s bij kritische brengloca-

ties. Er zal gebruikt gemaakt worden van tijdelijke camera’s en iedere gemeen-
te krijgt de mogelijkheid om te beslissen of ze het willen en waar ze het willen.  
 
Voorstel 8:  
 
Besluit: het AB stemt in met het afsluiten van een geldlening ter hoogte van 
de totale projectuitgaven (€ 8.700.000 + gekozen opties). 
 

 
Eindconclusie: het AB stemt in met het nieuwe beleidsplan. De aandachts-
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punten voor Avri zijn: 
- Goede communicatie 
- Bewonersparticipatie 
- Maatwerk  
- Plaatsing containers in overleg met gemeenten 
- Ervaringen van andere gemeenten onderzoeken 
- Ontwikkelingen luierinzameling 
- Kosten efficiënt inzetten bij omruilen container/stickeren/andere kleur 

deksel. Avri onderzoekt de mogelijkheden nog en dit onderwerp komt 
terug op de agenda. Actie EdV 

   

11. Terugkoppeling IBOR Op dit moment is er niets te melden. 

   

12. Controle Protocol accoun-
tant 

De heer Patrick de Wit van Tilly Baker Berk schuift aan en geeft een korte pre-
sentatie. Deze presentatie is gericht op het controletraject. Zij vinden het na-
melijk belangrijk om aan de voorkant duidelijkheid te krijgen over wat zij gaan 
doen. En daarbij willen zij ook graag weten of het bestuur specifieke punten 
heeft die in de controle meegenomen moeten worden. 
 
Een belangrijk onderwerp in de controle is altijd frauderisico indicatoren. Frau-
de wordt in brede zin opgepakt. Hoe is de bedrijfsvoering daarop ingericht en 
welke protocollen heeft de organisatie inzake integriteit? 
 
Attentiepunten vanuit het AB zijn: 

- Scheiding processen tussen basis en pluspakket meenemen. 
- Controle BV’s die onder de GR hangen. Deze controle wordt door een 

andere accountant gedaan, maar de heer De Wit geeft aan dat zij con-
tact met hen op zullen nemen. 

- Risico’s weerstandsratio meenemen. 
- Ontwikkelingen en afspraken IBOR / Pluspakket doorlichten. 

 
Het voorstel Controle Protocol staat geagendeerd voor de AB-vergadering van 
21 december 2017. 

   

13. Rondvraag  

13.1 Controle protocol De heer Gerritsen vraagt of het AB terugkoppeling krijgt van de accountant in-
zake het ibor-proces. De voorzitter geeft aan dat de interim controle gedeeld 
wordt met het AB. 

13.2 PMD De heer De Vree vraagt of er gegevens bekend zijn over vervuiling van het 
PMD. De heer De Vries geeft aan dat Avri tot nu toe nog niet te maken heeft 
gehad met afkeuring van een partij. Kwaliteit is goed, met als uitzondering de 
publieke inzamelcontainers in Tiel. 

13.3 Inzameling blik De heer Buwalda vraagt of de inzameling van blik meegenomen kan worden in 
het omgekeerd inzamelen. 
De heer De Vries geeft aan dat er gekeken zal worden naar de beste manier 
van inzamelen. Via zakken was in het verleden geen optie, omdat deze nl. 
scheuren. In de toekomst gaat grotendeels middels containers, dus dan is dat 
bezwaar verleden tijd. Via het glas zou echter een optie kunnen zijn. Dat wordt 
momenteel onderzocht. Hij komt hier op terug. Actie EdV 

   

14. Sluiting De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit om 12.15 uur de vergadering. 
Aansluitend start de AvA Realisatie BV. 

  
  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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Bijlage 1 
 
 

 

Mededelingen 
Algemeen Bestuur 
16 november 2017 

 

 

 Papierinzameling nu ook overdag 
Op 27 juni jl. heeft Avri een bijeenkomst belegt met de papierverenigingen. Dit n.a.v. een onderzoek naar de ar-
beids- en rijtijdenwet en de CAR UWO. Om de consequenties voor chauffeur en verenigingen zoveel mogelijk te 
beperken zijn de verenigingen geïnformeerd over de gevolgen. Na de vergadering werd Avri geconfronteerd met 
een te kort aan chauffeurs, waarna de nodige inspanningen zijn geleverd om zowel intern als extern chauffeurs 
te werven. Dit is helaas niet voor alle routes gelukt. Hierdoor zijn wij genoodzaakt een 18-tal routes (gedeeltelijk) 
overdag te rijden. De betrokken verenigingen zijn of worden hierover benaderd. De verenigingen krijgen de toe-
zegging dat de huidige (financiële) condities worden gehandhaafd, ook als ze niet in staat zijn om te helpen bij 
de inzameling. 
 

 Werken met doelgroepen 
Avri heeft in de afgelopen maanden ervaringen opgedaan met het integreren (taalstage) van een aantal status-
houders. Dit traject is succesvol afgesloten en de statushouders zijn daarna doorgestroomd naar andere werk-
velden buiten Avri. Via een intensief begeleidingstraject van werkloze probleemjongeren (uit de bijstand) zijn er 
2 probleemjongeren die dit werkervaringstraject succesvol afgerond hebben en ondertussen een jaarcontract 
hebben gekregen bij Avri. Op dit moment loopt er nog een traject met 3 probleemjongeren, ook dit zal op korte 
termijn succesvol worden afgerond. 
 

 DB besluit inzameling kunststofverpakkingen en drankenkartons in Tiel 
De raad in Tiel heeft alsnog gevraagd om de inzameling van kunststof verpakkingsmateriaal te stoppen. Dit con-
form het eerdere voorstel dat hierover eerder dit jaar in het AB voorlag. Het DB heeft op 9 oktober besloten 
hiermee akkoord te gaan. De bovengrondse containers worden rond de kerst verwijderd. Hierover zal worden 
gecommuniceerd met de inwoners van Tiel.   
 

 Brief gemeente Tiel inzake motie 
De gemeente Tiel heeft een motie verstuurd naar het bestuur van Avri en de  negen andere Avri-gemeenten. De 
motie is als bijlage toegevoegd (bijlage 1A). 
 

 Persberichten 
Als bijlage zijn een tweetal persberichten toegevoegd die, vanzelfsprekend afhankelijk van de besluitvorming 
vanochtend in de  AB-vergadering, vanmiddag via de e-letter naar de raadsleden gestuurd worden en vervol-
gens tevens naar de pers worden verstuurd. (bijlagen 1B en 1C) 
 

 Zonnepark stand van zaken 
Medio augustus is de contractor voor het zonnepark (combinatie Solarfields Nederland/Ib vogt GmbH) gestart 
met de werkzaamheden voor de realisatie. De oorspronkelijke planning was 30 september 2017 de 1e opleve-
ring en 10 oktober 2017 officiële opening. Dit is niet haalbaar gebleken. De 1e oplevering is nu voorzien op 31 
januari 2018.  
 
Een belangrijke reden hierbij is dat de financial close langer heeft geduurd dan verwacht waardoor de contractor 
ook later is gestart met de voorbereiding voor de werkzaamheden.  
 
Daarnaast is er na de zomer een schaarste ontstaan aan zonnepanelen vanwege een aangekondigde import-
heffing door Trump voor de USA. Hierdoor is het effect ontstaan dat veel zonnepanelen welke voor de Europese 
markt bestemd waren in Amerika zijn/worden afgeleverd.  
 
De contractor is tijdens de uitvoering van de onderconstructie (betonnen ballastplaten) ook gewisseld van een 
Duitse onderaannemer naar een regionale partij (Augustinus te Ochten). Dit heeft ook voor enige weken vertra-
ging gegeven). Deze werkzaamheden zijn nu volop in gang.  
 
De zonnepanelen voor het Avri-project worden vanaf medio december dit jaar geleverd.  
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De planning is nu dat de onderconstructie einde dit jaar gereed is. De levering en aanbrengen van de zonnepa-
nelen loopt vanaf medio december door tot einde januari 2018.  
 
Vooralsnog heeft deze vertraging geen financiële consequenties mede omdat voorzien is de zonne-installatie in 
productie te hebben voor de deadline van de sde+-subsidie (april 2018) en de realisatiekosten vast liggen.  
Het financiële model is aangepast op de laatste planning en laat nog steeds een winstgevend resultaat zien con-
form eerdere berekeningen.  
 
Impressie aanbrengen ballastplaten onderconstructie: 
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Mededelingen, bijlage 1A 
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Mededelingen, bijlage 1B 
 
 
 
 
 
 
 

PERSBERICHT 
 
 
Geldermalsen, 16 november 2017 
 
 
 

Inwoners en Avri halen vanaf 2019 samen meer grondstoffen uit afval 
 
Het Algemeen Bestuur van Avri heeft vanochtend ingestemd met het regionaal afvalbeleidsplan Van Afval naar Grond-
stof. Het Algemeen Bestuur bestaat uit wethouders van de 10 Avri-gemeenten. In het plan staat hoe de ambitie van de 
gemeenten wordt gerealiseerd waarbij inwoners in 2020 nog maar 75 kilo restafval per persoon per jaar produceren. Nu 
is dat nog 133 kilo. Het nieuwe beleid, dat in 2019 wordt ingevoerd, moet er voor zorgen dat inwoners en Avri nog veel 
meer waardevolle grondstoffen uit het afval halen dan nu het geval is. Door afval thuis nog beter te scheiden blijft er dan 
maar heel weinig restafval over. 
 
Wat verandert er in 2019 voor de inwoners? 
De bewoners van laagbouw en de buitengebieden van de 10 Avri-gemeenten krijgen in 2019 een container voor plastic 
verpakkingen en drankkartons. Deze wordt eens per 3 weken geleegd. De zak voor deze verpakkingen verdwijnt hier. In 
de laagbouw gaat de container voor restafval weg, omdat deze bewoners hun restafval zelf naar een ondergrondse con-
tainer in de buurt brengen. Inwoners in de buitengebieden mogen de grijze container voor restafval houden, maar kunnen 
ook kiezen voor het wegbrengen van restafval naar een ondergrondse container. De maandelijkse huis-aan-
huisinzameling van papier en de 2-wekelijkse inzameling van gft-afval blijven onveranderd. Voor bewoners van hoog-
bouw blijft de inzameling van plastic verpakkingen en drankkartons met de bekende zakken gehandhaafd. Deze zullen 
wekelijks worden opgehaald. Zij blijven, net als nu, het restafval naar een ondergrondse container voor restafval brengen.  
Avri is niet de eerste gemeente waar inwoners zelf restafval naar een ondergrondse container brengen. Het is een be-
proefd systeem waarbij inwoners gemiddeld minder dan 75 kilo restafval overhouden. 
 
Waarom is er nieuw afvalbeleid nodig? 
De bestuurders van de 10 Avri-gemeenten vinden het belangrijk dat we niet alleen nu maar ook in de toekomst producten 
kunnen kopen en gebruiken die het leven prettig maken. Hiervoor hebben we grondstoffen nodig. Maar grondstoffen ra-
ken op en worden steeds duurder. Nog een belangrijke reden is dat we de aarde beschadigen en vervuilen door er 
grondstoffen uit te halen en deze te verbranden. Het is dus van groot belang dat we zuinig en efficiënt omgaan met onze 
grondstoffen om ook in de toekomst nog een leefbare aarde te hebben.  
 
Betalen voor restafval blijft 
Het nieuwe beleid moet zorgen voor een stuk minder restafval. Net als nu betalen inwoners per keer voor het restafval 
dat na scheiding overblijft. De locaties van de ondergrondse restafvalcontainers worden in nauwe samenwerking met de 
gemeenten en de inwoners bepaald. De Avri-gemeenten hebben een bedrag van  
€ 8.700.000 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het beleid.  
 
Wat is er nog meer besloten? 
Avri houdt bij de uitvoering van het nieuwe beleid rekening met ouderen en mindervalide inwoners. Bijvoorbeeld door het 
inzetten van afvalcoaches, die deze inwoners helpen met het wegbrengen van afval. Daarnaast is er aandacht voor het 
voorkomen van zwerfafval en voor goede communicatie. 
Ook gaat Avri cocons voor voedselafval plaatsen bij hoogbouw en in de stadscentra van Tiel, Zaltbommel en Cu-
lemborg. Deze inwoners krijgen hiermee mogelijkheden om restafval beter te scheiden, waardoor zij minder restafval 
overhouden. De Avri-gemeenten willen tevens dat de inwerpopeningen van de ondergrondse containers worden 
verkleind, zodat mensen met een kleinere en dus lichtere afvalzak naar de container kunnen. Er komen camera's 
op locaties waar veel zakken naast de ondergrondse containers worden geplaatst. Het aantal uren voor handha-
ving wordt fors uitgebreid.  
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PERSBERICHT 
 
Geldermalsen, 16 november 2017 
 

Textielcontainer in Hertogenwijk Tiel gaat weg 
 
Het textiel in de textielcontainer aan de Hertog Willemstraat in Tiel is zo vervuild met ander afval, dat Avri de complete 
inhoud als restafval moet laten verbranden. Het textiel kan dus niet worden hergebruikt. Daarbij kost verbranden veel 
geld en vervalt de opbrengst van de verkoop van het textiel.  Het Avri-bestuur heeft daarom besloten om de textielcontai-
ner per 29 december weg te halen. De textielcontainers op andere locaties in Tiel en in de andere Avri-gemeenten blijven 
wel staan. 
 
Intensieve communicatie  
De inhoud van de textielcontainer was al lang een zorg. In een laatste poging om de container toch op deze locatie te 
behouden, heeft Avri in de eerste 3 maanden van dit jaar intensieve communicatie ingezet die gericht was op gedrags-
verandering. De ondergrondse containers op de locatie kregen een kleur en illustraties van het afval dat in de container 
hoort. Het straatwerk rond de container werd schoongemaakt. Daarnaast is er gecommuniceerd via de wijkraad en het 
moskeebestuur én zijn er diverse andere communicatiemiddelen ingezet.   
 
Effect meten 
Om het effect van de communicatie te kunnen meten, is er vooraf een nulmeting verricht. Na 3 maanden intensieve 
communicatie is uit de effectmeting gebleken dat de vervuiling in de container niet was afgenomen. In de monsters van 
de effectmeting is 11% vervuiling gemeten, in de nulmeting was dit 10%. Deze mate van vervuiling heeft veel effect op de 
kwaliteit van het textiel in de textielcontainer. De verwerker accepteert geen textiel met deze mate van vervuiling.  
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