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Voorstel 
1. In te stemmen met het Regionaal Beleidsplan Van Afval Naar Grondstof (bijlage 1). 
2. In te stemmen met het projectplan Invoering Nieuw Afvalbeleid (bijlage 2). 
3. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een investeringskrediet van € 8.700.000 voor 

de benodigde inzamelmiddelen (zie bijlage 3) 
4. In te stemmen 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. 

5. In te stemmen met één van onderstaande opties met betrekking tot het verkleinen van de 
inwerpopeningen: 
5.a: Extra investeringskrediet van € 170.000 voor het plaatsen van ondergrondse 
restafvalcontainers met 60 liter inwerpopening conform de inhoud van de huidige containers, 
en via participatie met inwoners eventueel gefaseerde invoering van de verkleinde 
inwerpopening (30 liter). De hoogte van de investering is gebaseerd op het verkleinen van de 
inwerpopeningen van 30% van de ondergrondse restafvalcontainers. De extra 
exploitatiekosten bedragen jaarlijks € 23.000.23.000.  
5.b: Extra investeringskrediet 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. 
5.c: Extra investeringskrediet van € 3.439.000 voor het vervangen van de huidige 
ondergrondse restafvalcontainers en het plaatsen van ondergrondse containers met dubbele 
inwerpopening. De extra exploitatiekosten bedragen jaarlijks € 788.000.  
 

6. In te stemmen met geen, één of meer van onderstaande opties: 
6.a: Het plaatsen van cocons met toegangscontrole voor de inzameling van voedselafval bij 
hoogbouw. De investeringskosten voor het leveren en plaatsen van de cocons bedragen  
€ 626.000. De exploitatie- en inzamelkosten bedragen jaarlijks € 424.000.  
6.b: Het plaatsen van cocons met toegangscontrole voor de inzameling van voedselafval in 
de stadscentra (Culemborg, Tiel en Zaltbommel).De investeringskosten voor het leveren en 
plaatsen van de cocons bedragen € 257.000. De exploitatie- en inzamelkosten bedragen 
jaarlijks € 179.000.178.700 
 

7.   In te stemmen met het plaatsen van camera's bij kritische brenglocaties. De investeringkosten   
bedragen € 135.000. De exploitatiekosten bedragen jaarlijks € 59.000. 
 

8.   In te stemmen met het afsluiten van een geldlening ter hoogte van de totale projectuitgaven  
      (€ 8.700.000 + gekozen opties). 

 

 
Inleiding 
Veel van de grondstoffen die we nodig hebben voor het maken van de producten die voorzien in onze 
dagelijkse levensbehoefte worden steeds schaarser. Omdat mijnen uitgeput raken, zijn sommige 
grondstoffen op afzienbare termijn niet meer te verkrijgen. Nederland heeft zelf weinig grondstoffen en 
haalt 68% uit het buitenland. Van de 54 kritische materialen voor Europa wordt 90 procent 
geïmporteerd, vooral uit China. Kortom, we zijn afhankelijk van andere landen voor onze grondstoffen 
waardoor onze economie kwetsbaar is. Daarnaast plegen we samen met die andere landen roofbouw 
op onze eigen aarde en raakt de aarde vervuild omdat grondstoffen niet opnieuw gebruikt worden, 
maar worden verbrand, gestort of weggegooid in de natuur. Zo leiden de miljoenen tonnen plastic die 
jaarlijks in de zee terecht komen tot het ontstaan van plastic eilanden in de oceanen en de vergiftiging 
van zeedieren. Met die afhankelijk van andere landen, de roofbouw, de vervuiling en de 



grondstofverspilling brengen we het welzijn en de welvaart van onze kinderen en kleinkinderen in 
gevaar. 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. 
 
Het gedrag van de mens vormt de basis voor onze milieuproblemen maar ook voor de oplossingen. 
De huidige consumptiemaatschappij waarin wij wereldwijd leven is grotendeels gericht op lage prijzen 
en gemak. De lage prijzen van grondstoffen en het gebruik van waardevolle grondstoffen voor 
artikelen die het de consument makkelijk maken (denk aan plastic wegwerptasjes) dragen bij aan de 
verspilling van grondstoffen. Uiteindelijk gaat het om het gedrag van de consument; die besluit wat hij 
koopt en hoe hij daarmee omgaat. Dus ook of en hoe hij zijn afval scheidt. Om te sturen op dit gedrag 
besloten de tien gemeenten in regio Rivierenland om per 2014 een prijsprikkel in te bouwen in het 
afvalbeleid (Goed Scheiden Loont), waardoor mensen die veel restafval produceren en dat niet goed 
scheiden duurder uit zijn dan inwoners die anders met hun afval omgaan. Het afvalbeleid werd 
daardoor eerlijker en kende tegelijkertijd een beter resultaat, want het halveerde nagenoeg de 
hoeveelheid fijn restafval (van gemiddeld 220 kg p.p. naar 120 kg p.p.).  
 
Op 9 maart 2017 besloot het Algemeen Bestuur van Avri namens de tien gemeenten dat het 
afvalbeleid per 2019 wordt aangevuld met een nieuwe prikkel: de comfortprikkel. Vanaf 2019 worden 
alleen herbruikbare stromen (grondstoffen) opgehaald bij de inwoners. We noemen het beleid 
daarom: Van Afval Naar Grondstof (VANG). Restafval wordt als gevolg van dit beleid door Avri niet 
langer opgehaald bij de mensen thuis. Dat is een fundamentele breuk met een systeem dat meer dan 
honderd jaar heeft gefunctioneerd.  
Dit beleid (VANG) is net als het vorige beleid (GSL) eerlijker en beter. Alleen is het niet op alle 
onderdelen ook leuker, want je moet je restafval nu zelf wegbrengen (naar een ondergrondse 
verzamelcontainer). Daar zit precies de prikkel. Juist omdat inwoners niet graag met hun restafval op 
stap gaan, gaan ze veel beter scheiden en is de verwachting (gebaseerd op ervaring elders) dat de 
hoeveelheid (fijn) restafval teruggaat van ongeveer 120 kg naar ongeveer 60 kg per inwoner. Dat is 
ook goed mogelijk blijkt uit analyses van het huidige restafval, want driekwart van het restafval dat nu 
nog wordt weggegooid, bestaat uit grondstoffen die door de inwoner te scheiden zijn. Met dit nieuwe 
afvalbeleid halen de gemeenten in regio Rivierenland hun, in de regionale visie vastgestelde 
doelstelling van maximaal 75 kg per inwoner in 2020 en wordt weer een belangrijke stap gezet op weg 
naar een afvalloze samenleving.  
 
Geen enkel beleid kent alleen maar voordelen. Er zullen mogelijk mensen zijn die niet in staat zijn hun 
afval weg te brengen. Daarom wordt geïnvesteerd in personeel die waar nodig ouderen en 
gehandicapten gaan helpen met het wegbrengen van hun restafval. Tevens is bij het aanscherpen 
van het afvalbeleid vaak sprake van ontwijkgedrag (o.a. bijplaatsingen, dumpingen en vervuiling van 
herbruikbare afvalstromen). Om dit te beperken wordt geïnvesteerd in handhaving (1,5 fte structureel 
extra) en is ook de inzet van camera's als optie meegenomen. Verder is de verandering voor onze 
medewerkers ook wennen en zal een deel van het personeel worden omgeschoold om te leren 
werken met het ledigen van de vele ondergrondse containers. 
 
Beoogd effect 
Het mogelijk maken van de implementatie van het nieuwe beleid om de doelstelling van gemiddeld 
maximaal 75 kilo restafval per persoon per jaar te behalen.  
 
Argumenten 
1.1 Het beleidsplan beschrijft de kaders voor het beleid voor de komende jaren. 
In het beleidsplan wordt weergegeven welke beleidsmaatregelen Avri (en de 10 aangesloten 
gemeenten) de komende jaren op het gebied van afval- en grondstoffen gaan uitvoeren. 
 
2.1 Het projectplan is noodzakelijk om invoering in 2019 te halen. 
Voor de tijdige invoering van het nieuwe inzamelsysteem in 2019 dient het projectplan goedgekeurd te 
worden. De implementatie van het beleid vergt een gedegen voorbereiding die tijd en inspanning kost 
en ingrijpende gevolgen heeft voor Avri.  
 
3.1 Het investeringskrediet is noodzakelijk investeringen te kunnen doen. 

In de AB-vergadering van 9 maart 2017 is ingestemd met de invoering van het nieuwe 
inzamelsysteem volgens variant 1c: 'Restafval op afstand'. Voor de invoering moeten er in 2017 en 
2018 investeringen worden gedaan die nodig zijn voor de invoering van het nieuwe inzamelsysteem. 



4.1 Onderzoek naar verbetering dienstverlening 
Onderzoek kan leiden tot verbetering van de dienstverlening. Bijvoorbeeld door herinrichting van 
breng- en haalsystemen. 
 

5.a.1 Door middel van participatie kunnen inwoners een keuze maken voor een inwerpopening op 
restafvalcontainers van 60 of 30 liter. 
In overleg met inwoners kunnen zij zelf een keuze maken voor de grootte van de inwerpopening. 
 
5.b.1 Hiermee wordt de service voor ouderen en inwoners met een fysieke beperking verhoogd. 
Met name voor ouderen is het fysiek minder belastend om kleinere hoeveelheden afval weg te 
brengen. Het tarief wordt op dit volume aangepast. Bovendien sorteert deze maatregel voor op een 
forse verlaging van de hoeveelheid restafval richting 2025. 
 
5.c.1 De inwoners hebben de keuze voor het aanbieden van het restafval in zakken van 60 of van 30 
liter. 
Door het volume van de ondergrondse restafvalcontainers in te richten met een 30 én 60 liter 
inwerpopening hebben de gebruikers de keuze in het aanbieden van 30 óf 60 liter. Hierdoor worden 
verschillende aanbiedtarieven gehanteerd afhankelijk van het volume dat wordt gebruikt. 
 
6.a.1/6.b.1 Mogelijkheid tot scheiden van voedselafval voor inwoners van hoogbouw (a) en 
stadscentra (b). 
Door het plaatsen van cocons voor voedselafval hebben bewoners de mogelijkheid hun voedselafval 
te scheiden. 
 
7.1 Door het plaatsen van camera's bij kritische brenglocaties is de verwachting dat bijplaatsingen 
afnemen of worden voorkomen, en de kwaliteit van de ingezamelde grondstoffen op peil blijft.  
 
8.1 Dit is noodzakelijk om de investeringen te kunnen financieren. 
Het huidige liquiditeiten van Avri zijn onvoldoende om de gevraagde investeringen te financieren, 
rekening houdend met het actuele liquide saldo en de vastgestelde begroting en reeds geaccordeerde 
openstaande investeringskredieten. 
 
Kanttekeningen 
1.1 Het nieuwe afvalbeleid kan leiden tot ontwijkgedrag. 

Het nieuwe afvalbeleid kent naast een financiële prikkel ook een comfortpikkel. Afvalbeleid dat wordt 
aangescherpt kan leiden tot ontwijkgedrag, zoals bijplaatsing van afvalzakken bij ondergronds 
containers en vervuiling van herbruikbare afvalstromen. Uit onderzoek bij gemeenten die reeds 
ervaring hebben met vergelijkbaar afvalbeleid is geen feitelijke informatie gekomen over de mate 
waarin ontwijkgedrag zich extra gaat voordoen ten opzichte van de huidige situatie. Desondanks 
houden we hier wel rekening mee. Om dit verwachte ontwijkgedrag te beperken wordt geïnvesteerd in 
handhaving (1,5 fte structureel extra) en is ook de inzet van camera's als optie meegenomen. 
Daarnaast is in de berekeningen rekening gehouden met een beperkte vermindering van de kwaliteit 
van de herbruikbare afvalstromen. 
 
1.2 Het nieuwe afvalbeleid leidt andere verhoudingen tussen het basistarief en het variabel tarief  
Het nieuwe afvalbeleid leidt tot lagere hoeveelheden restafval. Aangezien betaald wordt per aanbieding 
leidt een verminderd aanbod tot minder inkomsten vanuit het variabel tarief. Dat kan opgevangen worden 
door een stijging van het basistarief, maar dat wordt door veel raadsleden als onwenselijk beschouwd, 
omdat goed scheiden dan minder goed beloond wordt. De voorkeur is daarom om het basistarief stabiel te 
houden. Gevolg daarvan is dat de variabele tarieven ongeveer verdubbelen om er voor te zorgen dat bij 
invoering van het nieuwe beleid de afvalstoffenheffing nog steeds kostendekkend is. Een hoger variabel 
tarief zal echter ontwijkgedrag bevorderen. Hier anticiperen we op (zie 1.1). De exacte vaststelling van de 
tarieven vinden plaats bij de begroting van 2019 (april 2018). 
 
5.a.1 Gemixte bewoning bij appartementencomplexen bemoeilijkt participatie. 
Doordat steeds meer ouderen zo lang mogelijk in hun ouderlijk huis blijven wonen, worden 
seniorencomplexen steeds meer bewoond door jongeren waarvoor het verkleinen van de inwerpopening 
niet wenselijk is. Tijdens de vergadering van de bewonerscommissies of vereniging van eigenaren kan door 
middel van stemming een keuze worden gemaakt.  
5.b.1 Bewoners moeten daardoor vaker hun restafval naar de brengvoorziening brengen en een aantal 
bewoners kunnen dit mogelijk als bezwaar zien. 



5.c.1 Grotere inwerpzuilen (gedeelte boven de grond) geven meer aanleiding tot bijplaatsingen, het 
aanbrengen van graffiti en het beplakken van posters 
Door extra handhaving zouden deze mogelijke negatieve effecten kunnen worden beperkt. 
 
5.c.2 Er wordt eenmalig een bedrag van € 550.000 afgeschreven 
Door het buitengebruik stellen van alle bestaande ondergrondse restafvalcontainers zal de restwaarde 
in een keer worden afgeschreven en ten laste komen van de begroting 2019.  
 
5.c.3 In het kader van duurzaamheid is het niet wenselijk functionerende inzamelvoorzieningen 
vervroegd af te schrijven. 
 
6.a.1/6.b.1 Het gebruik van cocons met toegangscontrole kan, ondanks de toegangscontrole leiden tot 
vervuiling van het aangeboden voedselafval.  
 
6.a.2/6.b.2 De huidige korting op het inwerptarief die bewoners van de hoogbouw en stadscentra nu 
krijgen omdat ze geen mogelijkheid hebben om voedselafval gescheiden aan te bieden, verdwijnt door 
de mogelijkheid voor deze huishoudens om voedselafval te scheiden in de cocons. Dit geeft de 
mogelijkheid voor alle inwoners het afval optimaal gescheiden aan te bieden.  
 
8.1 De kredietaanvraag is noodzakelijk om de investeringen te kunnen betalen. 
Het huidige liquide saldo is onvoldoende, rekening houdend met de begroting en de investeringen uit 
dit project. 
 
Communicatie 
Avri zal via de gebruikelijke media over het bestuursbesluit communiceren. Na vaststelling van het 
besluit wordt, als onderdeel van de invoering van het nieuwe afvalbeleid, een communicatieplan 
opgesteld. Communicatie neemt een belangrijke plaats in bij het succesvol invoeren van het nieuwe 
beleid. 
 
Financiën 
Exploitatie 2018 
Voor de exploitatie van het begrotingsjaar 2018 komen de eenmalige lasten ad. € 25.000 (voorstel 4) 
ten laste van het programma Basispakket (gedekt door Voorziening Basispakket). Deze mutatie wordt 
verwerkt in de bestuursrapportage 2018.  
 
Exploitatie 2019 
De gevolgen voor de baten en lasten in begrotingsjaar 2019 zijn onderstaand uitgewerkt, gesplitst in 
de structurele effecten van het nieuwe systeem en de kosten van de keuzemogelijkheden en opties. 
 
Effecten nieuw systeem 'Restafval op afstand' 
In onderstaande tabel zijn de financiële effecten van de invoering van het nieuwe systeem 'Restafval 
op afstand' weergegeven (exclusief opties, zie tabel 2). De baten en lasten worden vergeleken met het 
huidige systeem zoals verwerkt in de begroting van Avri. Voor de vergelijkbaarheid van beide 
systemen is voor het nieuwe systeem uitgegaan van de uitgangspunten uit de begroting 2018. 
Hierdoor blijven autonome ontwikkelingen per 2019 (zoals tariefsontwikkelingen) buiten beschouwing.  
 

 
 
        Tabel 1: effecten van nieuw systeem per 2019 
 
 

 

Effecten van nieuw systeem 

'Restafval op afstand' per 2019

Huidig systeem 

begroting 2018

Nieuw systeem 

2019           Verschil

Verschil op avh 

per huishouden

Operationele kosten 5.890.000 4.910.000 -980.000 -10,86

Kapitaallasten (specificatie in bijlage 3) 1.179.000 1.179.000 13,07

Verwerkingskosten afvalstromen 3.599.000 3.047.000 -552.000 -6,12

Opbrengsten grondstoffen -4.648.000 -5.392.000 -744.000 -8,25

Risico's / onvoorziene kosten (specificatie in bijlage 4) 710.000 710.000 7,87

BTW effect 13,5% 654.000 601.000 -53.000 -0,59

Totaal 5.495.000 5.055.000 -440.000 -4,88



Uit bovenstaande tabel blijkt dat door de invoering van het nieuwe systeem de gemiddelde 
afvalstoffenheffing met circa € 5 kan worden verlaagd. Dat wil niet zeggen dat de afvalstoffenheffing in 
2019 ook €5 lager uitvalt dan in 2018. In de begroting 2018-2021 van Avri is per 2019 een gemiddelde 
stijging opgenomen van €11. In die begroting was nog geen rekening gehouden met de keuze voor 
het nieuwe systeem. Wanneer overigens geen rekening wordt gehouden met de risico's van het 
nieuwe systeem wordt het voordeel € 8 per huishouden groter, naar totaal € 13 ten opzichte van het 
oude beleid.  
 
De effecten van het nieuwe systeem 'restafval op afstand' worden verwerkt in de begroting 2019 van 
Avri. In de begroting 2019 wordt tevens rekening gehouden met autonome ontwikkelingen per 2019 
en zal ook de verwerking in het vaste en variabele tarief van de afvalstoffenheffing aan de gemeenten 
worden voorgelegd.  
 

Keuzemogelijkheden en opties 
In onderstaande tabel 2 worden de kosten van de keuzemogelijkheden en opties inzichtelijk gemaakt. 
De hieruit gemaakte keuze(s) komen in aanvulling op de structurele effecten uit tabel 1. 
 

 
 
        Tabel 2: Keuzemogelijkheden en opties 

 

Rentelasten geldlening 
De rentelasten die volgen uit de aan te trekken geldlening worden toegerekend aan het programma 
Basispakket. In bovenstaande cijfers is reeds rekening gehouden met  aanvullende rentelasten als 
gevolg van de externe financiering (rentepercentage 2,5%). 
 
Uitvoering 
Na vaststelling door het Algemeen Bestuur van dit beleidsplan, projectplan en instemming van de 
financiering en opties wordt gestart met de voorbereidingen voor de invoering van het nieuwe systeem 
in 2019. Verder wordt bij het aangaan van de geldlening uitgegaan van de bepalingen uit het 
Treasurystatuut GR Avri. 
 
Bijlagen 

1. Regionaal Beleidsplan van Afval naar Grondstof 
2. Projectplan Invoering Nieuw Afvalbeleid 
3. Specificatie investeringskrediet 
4. Specificatie risico's (onvoorziene kosten) 
5. Foto van een cocon voor keukenafval (voedselafval) 

 

Keuzemogelijkheden (5) en opties (6 en 7) eenmalige 

investering *

jaarlijkse 

exploitatiekosten

Bedrag op avh 

per huishouden

voorstelnr.

5a 170.000 23.000 0,25

5b 590.000 80.000 0,89

5c Ondergrondse containers met dubbele inwerpopening** 3.439.000 788.000 8,73

6a 626.000 424.000 4,70

6b Cocons in stadscentra t.b.v. de inzameling van voedselafval 257.000 179.000 1,98

7 Camera's bij kritische brenglocaties 135.000 59.000 0,65

*) incl. risico opslag 10% 

Verkleinen inwerpopening  o.b.v. participatie

Verkleinen inwerpopening van alle restafvalcontainers

Cocons bij hoogbouw t.b.v. de inzameling van voedselafval

**) Bij het buiten gebruik  stellen van de huidige 362 ondergrondse restafval containers vindt in aanvulling op bovenstaande jaarlijkse lasten een 

eenmalige afschrijving plaats van ca. € 550.000 die ten laste komt van de exploitatie van 2019.


