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Algemeen Bestuur Avri 
 

Agenda 26 oktober 2017  
16 november 2017 

 

 

 
Donderdag 26 oktober 2017  16 november 2017 van 10.00 tot 12.00 uur vergadert het Algemeen Bestuur 
van Avri in de vergaderzaal, locatie Geldermalsen, Meersteeg 15 
 
 

Agenda 
 
 
1. Opening  

2. Vaststellen agenda 

3. Mededelingen 

4. Ingekomen stukken 

4a. Brief GNL inzake reactie zienswijze Herindelingsontwerp   Bijlage 4a 

5. 5a. Vaststellen besluitenlijst AB 6 juli 2017      Bijlage 5a 

5b. Cumulatieve actielijst en agendaplanning      Bijlage 5b 

6. Terugkoppeling uit Platformbijeenkomst 26 september 2017 (mondeling) 

 

Ter besluitvorming: 

7. AB-voorstel Strategisch Bedrijfsplan 2017 - 2020     Bijlage 7a en 7b 

8. AB-voorstel Bestuursrapportage 2017      Bijlage 8a en 8b 

9. AB-voorstel Evaluatie resultaten proef textielcontainers Hertogenwijk  Bijlage 9a t/m 9d 

10. AB-voorstel Beleidsplan / Projectplan / Financiering Nieuw Inzamelbeleid  Bijlage 10a t/m 10e 

 

 

Ter bespreking: 

11. Terugkoppeling IBOR (mondeling) 

12. Controle protocol accountant (introductie/presentatie) 

 

13. Rondvraag 

14. Sluiting  
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Algemeen Bestuur Avri 
 
OPENBARE VERGADERING -  
CONCEPT verslag 6 juli 2017 
 
(Vergaderzaal werf Avri te Tiel) 
 
 

   
Aanwezige AB-leden   
gemeente Buren De heer H. de Ronde Lid AB 
gemeente Culemborg   
gemeente Geldermalsen De heer R. van Meygaarden Lid AB 
gemeente Lingewaal De heer G. Bel Lid DB, vicevoorzitter AB 
gemeente Maasdriel De heer J.H.L.M. de Vreede Lid DB en AB, gemeente Maasdriel 
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 
   
Afwezig m.k. De heer J.A.W.A. Reus Lid AB  
 
 

# Subject Besluit / Conclusie 

1 Opening  De voorzitter opent de vergadering om 09.01 uur en verwelkomt de aanwezi-
gen. 
De heer De Reus heeft zich afgemeld en een reactie op de onderwerpen aan 
de voorzitter gegeven. 

   

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: 

 Solarpark: hebben nog steeds een positieve business case? 
De heer De Vries komt hier de volgende keer specifiek op terug. Actie 

EdV  

   

4. Ingekomen stukken  

4a. Brief Lingewaal inzake 
keuze nieuwe inzamelsys-
teem 

De heer Bel geeft aan dat deze brief niet binnen de termijn de zienswijze nge-
diend kon worden en is de vorige vergadering mondeling meegedeeld.  
 
Besluit: de brief wordt ter kennisgeving aangenomen. 

   

5a Vaststellen Besluitenlijst 
AB 9 maart 2017 

Het AB stelt de besluitenlijst van 9 maart 2017 conform vast. 
 

   

5b Vaststellen Besluitenlijst 
AB 13 april 2017 

Het AB stelt de besluitenlijst van 13 april 2017 conform vast. 

   

5b Cumulatieve actielijst en 
agendaplanning 

De actielijst wordt besproken en bijgewerkt. Actie BS  
 

   

6. Terugkoppeling uit Plat-
formbijeenkomst 7 juni 
2017 

Een matige opkomst, ondanks de jaarrekening en begroting. Alle agendapun-
ten zijn besproken.  
 
Naar aanleiding van: 

 Campagne 100-100-100: hier is veel waardering voor. De aanwezigen 
hebben als aandachtspunt meegegeven dat het een goede afspiege-
ling moet zijn van de bevolking. Zij adviseren om niet alleen gezinnen 
te laten meedoen die al goed scheiden, maar ook gezinnen die er nog 
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niet zo veel mee doen. 
Het AB is het daarmee eens. Het moet een representatief en gemê-
leerd gezelschap zijn, maar we hebben wel een paar voorlopers no-
dig. 

 GEA: Geen probleem Gelders Energie akkoord te onderschrijven. 
 Jaarrekening 2016:  

Het AB spreekt de wens uit om de kwijtschelding naar beneden te 
brengen, naar het niveau van het gemiddelde aantal aanbiedingen in 
Rivierenland.  

   

7. AB-voorstel Campagne 
100-100-100 

De heer de Vries geeft een korte toelichting.  
 
Worden de financiën via de afvalstoffenheffing verrekend of via een pluspak-
ket? Antwoord: De kosten zijn voor het basispakket afval. Het gaat hier om een 
relatief klein bedrag. Avri heeft toch besloten voor deze campagne een sepa-
raat voorstel in te dienen, vooral omdat dit project in het nieuws gaat komen en 
het nieuwe beleid impact heeft op de bewoners. 
 
Zijn het 100 gezinnen uit 10 gemeenten of per gemeente? 
De bedoeling is dat er 100 gezinnen uit de 10 gemeenten meedoen.  
 
De heer Reus heeft als tip meegegeven om hier een competitie-element aan te 
hangen, welke gemeente komt het verst. Hij vind het een goed idee als de be-
trokken wethouders zelf meedoen. Dit levert weer extra publiciteit op. Ook 
wordt er geopperd om bekende Nederlanders uit de regio te vragen. 
 
Besluit: het AB besluit het voorstel Campagne 100-100-100 conform vast te 
stellen.  

   

8. AB-voorstel Gelders 
Energie Akkoord 

Besluit: het AB stelt het voorstel Gelders Energie Akkoord vast met uitzonde-
ring van de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel. Maasdriel en Zaltbommel 
onthouden zich van stemming. Het AB onderschrijft het ambitieniveau. 
 
Tekstuele aanpassing: in het voorstel staat 9 gemeenten, dit moet veranderd 
worden in 8 gemeenten. 

   

9. Jaarrekening 2016, nota 
zienswijzen 

De voorzitter stelt voor om eerst een rondje te maken. 
 

 Neder-Betuwe:  
De heer Gerritsen is verbaasd dat Neder-Betuwe geen zienswijze 
heeft ingediend. De gemeenteraad heeft een zienswijze ingediend en 
daarbij een amendement opgenomen. Dit amendement luidt als volgt: 
“Wij zijn niet tevreden over de gang van zaken rond de ibor-taken. Het 
gegeven dat we in tweede helft van 2016 nog geld moeten bijstorten 
terwijl uit de jaarrekening blijkt dat er vervolgens een fors bedrag 
overblijft geeft aan dat de Avri niet echt grip heeft op de gang van za-
ken. Daarnaast blijkt uit het accountantsrapport dat de administratie 
van de Avri niet op orde is, aangezien er belangrijke documenten kwijt 
zijn. Dit alles baart ons zorgen. De opstartfase is wat ons betreft voor-
bij. Wij vinden dat de Avri heel snel orde op zaken dient te stellen en 
aantoonbaar moet maken dat ze wel grip heeft op de uitvoering van 
de IBOR taken.” Zie voor de volledige tekst bijlage 2 bij het verslag. 
Verder geen aanknopingspunten om niet akkoord te gaan met de jaar-
rekening. 

 Geldermalsen: akkoord, geen zienswijze. 

 Maasdriel:  akkoord. 

 Lingewaal: akkoord. 

 Buren: akkoord, vragen nadrukkelijk aandacht voor het verbeterproces 
en kostentoerekening. 

 West Maas en Waal: akkoord. 

 Zaltbommel; akkoord. 

 Neerijnen: niet akkoord. Vanmiddag volgt een bestuurlijk gesprek. De 
gemeente heeft de zienswijze zo ingestoken om het AB te laten blijken 
welke problematiek er is. Volgens de gemeenten bemoeit het AB zich 
te weinig met de IBOR-taken. 

 Tiel: akkoord. Gemeenteraad heeft de zienswijze gebaseerd op de 
zienswijze van Neder-Betuwe. Tiel is niet tevreden over de uitvoering 
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van IBOR. De gemeente heeft inmiddels een gesprek gehad met Avri 
en wil op korte termijn verbeteringen zien.  

 
De heer Kool benadrukt dat het erg jammer was dat de nota’s zienswijzen gis-
termiddag pas gemaild zijn. Nu was er te weinig tijd om deze stukken intern te 
bespreken. De voorzitter geeft aan dat er extra tijd gegeven is aan de raden 
om een zienswijze in te dienen. Afgelopen maandag heeft het DB de stukken 
besproken en moesten nog aanpassingen aangebracht worden. Vandaar de 
late verzending. 
 
De heer Gerritsen vraagt aan het bestuur of er een tijdspad aangehangen kan 
worden, wanneer alles opgelost dient te zijn. Volgens de voorzitter heeft de 
accountant aangegeven dat Avri alle gegevens kan leveren. De problemen zul-
len gezamenlijk opgelost worden. 
De heer Bel geeft aan dat er afgesproken is dat Avri de tijd krijgt om dit te re-
gelen. Aanleveren van dvo’s moeten gemeenten voortaan voorafgaand aan 
een jaar kunnen doen, zodat Avri op basis daarvan de begroting kan opstellen.  
 
De heer De Vries merkt op dat Avri graag de raadsleden van de IBOR-
gemeenten mee naar buiten neemt om te laten zien wat we doen en hoe het er 
volgens de door de raad bepaalde beeldkwaliteit buiten uit moet zien. 
 
Besluit: het AB stelt de Jaarrekening 2016 met een meerderheid vast. De ge-

meente Neerijnen stemt tegen. 

   

10. Begroting 2018, nota 
zienswijzen 

Ook voor de begroting stelt de voorzitter een rondje voor. 
 

 Neerijnen: niet akkoord. 

 Zaltbommel: akkoord. 

 West Maas en Waal: akkoord, met de opmerking niet in te stemmen 
met de meerjarenbegroting. 

 Buren: akkoord met een paar opmerkingen: resultaten zijn meer af-
hankelijk geworden van de opbrengst van de grondstoffen; schomme-
lingen hebben effect op de tarieven; aandacht voor toerekening over-
headkosten.  

 Lingewaal: akkoord, ondanks dat de afvalstoffenheffing in een stijgen-
de lijn zit, wij toch nog onder het landelijk gemiddelde zitten. 

 Maasdriel: akkoord. 

 Geldermalsen: akkoord, geen zienswijze. 

 Neder-Betuwe: de gemeente heeft de zorg uitgesproken over de lage 
weerstandsratio. Zij kunnen akkoord gaan als het weerstandsrisico 
gevolgd blijft worden, zodat tijdig bijgestuurd kan worden.  

 Culemborg: aangegeven om voor scenario 4 te gaan.  

 Tiel: akkoord, de gemeente heeft wel de wens uitgesproken om meer 
benchmarkgegevens toe te voegen. Niet alleen voor de afvalstoffen-
heffing, maar uitbouwen naar andere gegevens zoals overheadper-
centages, scheidingspercentages, kwalitatieve gegevens, bedrijfsvoe-
ring,  etc. Zij zouden dit graag in de volgende begroting en jaarreke-
ning verder verfijnd willen zien. De heer De Vries neemt deze wens 
mee en zal kijken of dit te realiseren is. Actie EdV 

 
Besluit: het AB stelt de Begroting 2018 met een meerderheid vast. De ge-
meente Neerijnen stemt tegen. 

   

11. Terugkoppeling IBOR De heer Bel geeft aan dat er een gesprek heeft plaatsgevonden met Tiel en 
Neder-Betuwe. Vanmiddag volgt een gesprek met Neerijnen. Met Buren is 
geen gesprek gepland, dit was minder noodzakelijk. 
 
De heer Gerritsen geeft aan dat hij een motie heeft gezien over ontvlechting. 
Het gaat dan specifiek om de ibor-taken. Dit wordt vanavond besproken.  
De heer Bel wil hier na de vergadering in besloten kring met alleen de bestuur-
ders op reageren. 

   

12. Zienswijze BSR begroting 
2018 en SLA 2017 

De brief wordt ter kennisgeving aangenomen. 

   

13. Persbericht Vooraf aan de vergadering is een persbericht uitgedeeld en deze wordt als bij-
lage bij het verslag gevoegd (bijlage 3). 
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De voorzitter geeft aan dat met dit persbericht wordt geprobeerd richting te ge-
ven aan het wijzigen van het tarief voordat het in de media verschijnt. 
 
Aanpassingen en/of opmerkingen: 

 'Vanaf 2019 voorziet Avri dat de afvalstoffenheffing aanzienlijk minder 
omhoog zal gaan.'  Deze regel er uit halen, met dit soort informatie 
moet je voorzichtig zijn. 

 Twijfel over de titel. 

 'De afvalstoffenheffing is in 2018 ruim € 70,- lager dan in 2010.' Meer 
benadrukken dat het tarief nog altijd € 70,- lager is dan. 

 Verander 10 gemeenten in het AB of Avri-gemeenten. Neerijnen gaat 
nl. niet akkoord met de begroting 2018 en de jaarrekening 2016. 

 In de voetnoot staat nog het logo van Regio Rivierenland. 

 Laatste zin veranderen: kijk voor de begroting of kijk op de website 
voor… 

 Pas het taalgebruik aan, zodat het voor iedereen leesbaar is. 
 
De afdeling communicatie past het persbericht naar aanleiding van gemaakte 
opmerkingen aan. 

   

14. Rondvraag  

14a AB 7 september 2017 De heer Van Meygaarden geeft aan dat hij 7 september niet aanwezig is in 
verband met vakantie. 
 
De heer De Vries geeft aan dat het voorbereiden van het beleidsplan Afval & 
Grondstoffen en het projectplan Omgekeerd inzamelen wat vertraging heeft 
opgelopen. Door de gegevens goed te laten checken, ook door externen, heeft 
Avri wat meer tijdig nodig en is 7 september niet haalbaar. Het DB heeft daar-
om besloten om de vergadering van 7 september te laten vervallen. Ook de 
platformbijeenkomst van 17 juli gaat daarmee niet door. Deze stukken komen 
nu op de agenda van 26 oktober 2017. 

   

14b Textielinzameling In een raadsvergadering kreeg de wethouder van Buren de vraag waarom de 
Vogelopvang geen textiel mag inzamelen, maar in Tiel mag een ander goed 
doel dit wel. Kan dit niet voor alle goede doelen opgezet worden? 
 
Pascalle Thomassen, beleidsadviseur Avri, geeft aan dat de stichting Klesteo 
(Kleding en speelgoed bank Tiel en omstreken) inderdaad een contract heeft 
met Avri. De stichting sorteert de kleding zelf en geeft de bruikbare kleding aan 
de minder bedeelden. De rest krijgt Avri terug en komt ten goede voor de af-
valstoffenheffing.  
De vogelopvang krijgt geen contract, want zij verkopen het textiel aan een 
commerciële partij en dit is ten nadele van de afvalstoffenheffing. 
 
Er wordt afgesproken dat Avri een stukje schrijft, wat de wethouder kan ge-
bruiken als hij de raad gaat uitleggen waarom Klesteo wel een contract heeft 
en de vogelopvang niet. Actie EdV 

   

15. Sluiting De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit om 10.21 uur de vergadering. De 
bestuurders blijven nog even napraten over ibor. 

  
  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 

6 juli 2017 

 

 
 Windmolens 

De gemeenteraad van Geldermalsen is akkoord gegaan met de plaatsing van 3 windmolens op en rond de voormalige 
stortplaats. Realisatie wordt verwacht begin 2019. 
 
 

 Solarpark 
Triodos heeft gisteravond aangegeven dat de financiën definitief afgehandeld zijn. Daarmee is de zogenaamde finan-
cial close een feit en kan de EPC-contractor starten met bouwen.  
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Bijlage 2 
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Bijlage 3 
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 Algemeen Bestuur GR Avri 
 

CUMULATIEVE ACTIELIJST EN 
AGENDAPLANNING 

 
OPENBARE VERGADERINGEN AB AVRI 

 
Versiedatum 6 juli 2017 

 
 
 
 

 

TOELICHTING 
 
Codering: Aan de acties wordt per jaar een volgnummer toegekend (2015-01 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 2015  
(Oprichtingsvergadering 16-12-15) 

Actiehouder Deadline Voortgang  

2015-01 
161215-10 

Deelname in ARN, Avri Realisatie B.V. (en 

Solar BV) / Overname aandelen RR 
DB  

Voorstel verkoop aandelen 
ARN: acties en besluiten 
van de RR worden 
afgewacht, voordat het 
voorstel opgesteld kan 
worden.   
Voortgangsmelding 21-04-
16: Actie staat ‘on hold’ 
omdat de overdracht binnen 
de Regio Rivierenland nog 
niet is geregeld 

 

 

# Acties 2016 Actiehouder Deadline Voortgang  

2017-03 
170706-1 

Begroting en jaarrekening: meer 

benchmark gegevens opnemen. 
EdV    

      
 

 

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 2016 Actiehouder Deadline Voortgang  

D-01 
180216-6 

Opstellen sfeerimpressie 

platformbijeenkomsten  
 z.s.m. 

1
ste

 platformbijeenkomst 
mondeling, zie verslag 
18-2 AB / actie D-01 op 
volgende bijeenkomsten 
gericht 

 

D-02 
180216-7 

Regelmatige informatieverstrekking inzake 

gescheiden inzameling / ook t.b.v. 

specifieke doelgroepen 

Dir   

 

D-03 
180216-12 

Melding aan AB in geval van 

aanbestedingsregels wordt afgeweken 
Dir    

 

 
Agendaplanning 
 
De volgende separate agendapunten vervallen vanwege opname van deze voorstellen in de Regionale 
Visie A&G); deze komen voorts terug in het kader van de begrotingsbehandeling 
 Kleine inwerpopening ondergrondse containers  
 Voorstel groenstations WM&W en Regiobreed  
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AB 26 oktober 2017 (09.00u)  
DB 10.7.2017 en 21.8.2017  
Verzending stukken 31.8.2017 
Platform 26.9.2017  

 
 Vaststelling verslag 6 juli 2017 en bespreken actielijst 
 T.k. – Sfeerimpressie platformbijeenkomst 
 Terugkoppeling IBOR 
 Strategisch Bedrijfsplan 2017-2020 
 Bestuursrapportage 2017 
 Evaluatie resultaten proef textielcontainers Hertogenwijk 
 Beleidsplan / Projectplan / Financiering Nieuw Inzamelbeleid 

 
 

AB 21 december 2017 (09.00u)  
DB 18.9.2017 en 9.10..2017  
Verzending stukken 26.10.2017 
Platform 22.11.2017  

 
 Vaststelling verslag 26 oktober 2017 en bespreken actielijst 
 T.k. - Sfeerimpressie platformbijeenkomst 
 Terugkoppeling IBOR 
 Verordeningen 2018 
 Basisproductenboek 2018 
 Controle protocol accountants 
 Evaluatie brengstation groenafval WMW 
 AB voorstel Handhaving ASV 
 
 
 
 
 
Spaaragenda 
 Bestuurlijke participatie in ARN, Avri Realisatie BV (en Solar BV) (Actie oprichtingsvergadering) 
 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) 
 Algemene visie op aankoop vastgoed (ook i.r.t. aankoop werf) Ingebracht door DB 01-02-17 
 Handhaving maatregelen ASV / Rapportage afvalhoeveelheden en handhaving ASV  
 Inkoop- en aanbestedingsbeleid 
 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 

 Archiefverordening (gewijzigde versie; zie mededelingen AB 21-4, inzake advies RAR) 
 Voorstel gemeentelijke inzamelstichting voor papier; uitwerking in contact met initiatiefnemers (AB 21-

4, pt. 10) en aan de hand van de ter vergadering geformuleerde uitgangspunten 
 Beleid textielinzameling (actie uit AB 22 dec. 2016) 



 

Aan : Algemeen Bestuur 

Vergadering : 26 oktober 2017 

Agendapunt : 7, ter besluitvorming 

Van : Dagelijks Bestuur 

Onderwerp : Strategisch bedrijfsplan 2017-2020 

 

 
Voorstel 
Besluit:  

1. Akkoord gaan met de inhoud van het strategisch bedrijfsplan 2017-2020. 
 

 
Inleiding 
Het strategisch bedrijfsplan beschrijft de strategische koers en de strategische doelen voor Avri voor de 
periode 2017-2020. Aan dit (verkorte) plan ligt een uitgebreidere versie ten grondslag. Daarin zijn een 
aantal zaken verder uitgewerkt, waaronder financiën. De uitgebreide versie wordt in ieder geval actief 
gedeeld met bestuurders en is verder op aanvraag beschikbaar.  
 
N.B. Vanaf nu beschouwen we dus het voorliggende plan als het strategisch bedrijfsplan 2017-2020.  
 
Beoogd effect 
Koers en kader bepalen waarbinnen Avri in de periode van 2017-2020 opereert en kansen benut.  
 
Argumenten 
1.1 Avri heeft behoefte aan een koers en kader om binnen te werken en kansen te benutten.  
Als de focus en richting helder zijn voor zowel Avri als het bestuur, voorkomt dit veel discussies over wat 
Avri wel of niet gaat doen in de komende jaren.  
 
1.2 Het MT van Avri kan handelen in de vast te stellen richting om samen met de medewerkers de 
strategische doelen te verwezenlijken.  
 
1.3 De strategische doelen stellen het Algemeen Bestuur in staat om Avri achteraf te beoordelen.   
 
Kanttekeningen 
Nvt 
 
Communicatie 
Als het strategisch bedrijfsplan door MT, DB en AB is goedgekeurd, wordt deze op avri.nl geplaatst en 
(zoveel mogelijk) digitaal gedeeld met medewerkers, bestuurders en eventuele andere partijen. Daarnaast 
zullen we hier intern over communiceren via intranet, de informatieschermen en de papieren nieuwsbrief 
Avri-nieuws.  
 
Financiën 
Er is maximaal 3.000 euro nodig voor de vormgeving. Dit bedrag is opgenomen in de 
communicatiebegroting 2017.  
 
Uitvoering 
Nvt 
 
Bijlagen 
Concept strategisch bedrijfsplan 2017-2020 
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HOOFDSTUK 1 | INLEIDING
1.1  WAT DOET AVRI
Avri haalt afval en grondstoffen op bij 96.000 huishoudens in 10 
gemeenten in Rivierenland. Ook zorgt Avri voor de verwerking 
hiervan. In opdracht van en in samenwerking met de 10 
gemeenten maakt Avri het afvalbeleid en verzorgen we de 
handhaving en communicatie. Daarnaast beheert Avri voor 4 
gemeenten de openbare ruimte. Dat doen we integraal. Dat 
wil zeggen dat we vrijwel alle werkzaamheden uitvoeren. Denk 
bijvoorbeeld aan straatvegen, zwerfafval opruimen, rioleringen 
beheren en onderhouden en groenonderhoud. Integraal wil 
ook zeggen dat we het beheer van al deze taken onderling 
zo goed mogelijk op elkaar afstemmen. Net als bij afval 
stuurt Avri ook bij het beheer van de openbare ruimte op het 
gewenste gedrag van inwoners door handhaving, beleid en 
communicatie.

Avri is een Gemeenschappelijke Regeling (GR). Dit is 
een samenwerkingsverband tussen de gemeenten 
Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, 
Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West 
Maas en Waal en Zaltbommel. Daarnaast heeft 
Avri de Realisatie BV en de Solar BV opgericht voor 
activiteiten die niet direct onder het takenpakket van 
de GR Avri vallen, maar wel passen bij de missie en 
visie van Avri. 



DUURZAAM WERKEN IN EEN DYNAMISCHE MAATSCHAPPIJ | 4

1.2 KLANTEN VAN AVRI
Onze klanten zijn:

  inwoners: zij betalen via afvalstoffenheffing 
(afvalinzameling en verwerking) of OZB (beheer 
openbare ruimte) voor onze dienstverlening;

  bedrijven en instellingen: zij maken gebruik van 
onze commerciële dienstverlening. 

De 10 gemeenten: zijn onze eigenaar, zij stellen het 
beleid vast en geven Avri opdrachten.

1.3 ERVARING BEDRIJFSPLAN 2011-2015
In de periode 2011 tot en met 2015 is het vorige 
strategisch bedrijfsplan van Avri uitgevoerd. Dit 
zorgde voor grote veranderingen in de organisatie. 
Avri is bedrijfsmatig gaan werken en heeft onder 
andere daardoor de afvalstoffenheffing met 
35% verlaagd. Deze ging van €270 in 2010 naar 
gemiddeld €171 in 2015). Ook is de hoeveelheid 
gescheiden afval toegenomen van 55% naar 
70%. Door het overnemen van het beheer van de 
openbare ruimte voor 4 gemeenten is het aantal 
medewerkers verdubbeld en ook zijn we op een 
maatschappelijk verantwoorde manier gaan werken. 

Deze factoren droegen bij aan het behalen van de resultaten: 
1.  De verzelfstandigingsdiscussie van 2004 tot en met 2008 zorgde dat er draagvlak was om te veranderen. 
2.  De visie en strategie in het strategisch bedrijfsplan gaven de richting aan. 
3.  De ambitieuze en meetbare doelen zorgden voor druk om de doelen te behalen. 
4.  Ons betrokken, loyale en vakbekwame personeel wist de veranderingen daadwerkelijk te realiseren.

10 Gemeenten
Afvalinzameling

waarvan

4 Gemeenten
Beheer openbare ruimte

Onze scherpe doelstellingen, maatschappelijke 
betrokkenheid en ons goede werkgeverschap 
werden ook landelijk opgemerkt. Deze resultaten 
leverden Avri een finaleplaats op bij de verkiezing 
Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2015. 
Maar de ontwikkelingen zijn nog niet afgerond.  

Er liggen nog veel kansen op maatschappelijk 
gebied en in het beheer van de openbare 
ruimte. Ook moet er nog veel gebeuren aan de 
informatiehuishouding binnen Avri. Deze punten 
zien we dan ook terug in de doelen voor de periode 
2017 tot en met 2020. 
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Per 1 januari 2016 is Avri afgesplitst van de GR 
Regio Rivierenland en is gestart met het opstellen 
van een nieuw strategisch plan voor de periode 
2017-2020. Zo kon het nieuwe bestuur meedenken 
over de richting waarin Avri zich gaat ontwikkelen.

2.1 MISSIE AVRI
Onze missie geeft aan waar we voor staan als 
organisatie. 

Avri is een dienstverlenende overheidsorganisa-
tie in Rivierenland. We zamelen grondstoffen en 
restafval in bij inwoners en bedrijven en beheren 
de openbare ruimte. Samen met de inwoners 
werken we aan het voorkomen van het verspillen 
van grondstoffen en aan een schoon, heel en 
veilig Rivierenland. Dat doen we op een be-
drijfsmatige en maatschappelijk verantwoorde 
manier.

2.2 VISIE AVRI
Inwoners, bedrijven en bestuurders hebben in 
deze tijd te maken met diverse vraagstukken. 
Voorbeelden zijn de grondstoffenschaarste, het 
broeikaseffect, de werkloosheid en de overgang 
naar duurzame energie. Maar ook de effecten die 
technologische en maatschappelijke veranderingen 

HOOFDSTUK 2 | MISSIE, VISIE EN STRATEGIE
op organisaties en medewerkers hebben. Kansen 
uit de technologie, digitalisering, burgerparticipatie 
en ontwikkelingen in het onderwijs kunnen we  
gebruiken als antwoord op deze vraagstukken. We 
kunnen niet alle vragen, wensen en initiatieven uit 
de maatschappij voorspellen. Maar we moeten er als 
overheidsorganisatie wel snel op kunnen inspelen. 
Dat vraagt om aanpassingen in de manier van 
werken binnen de organisatie. 

Dit plan gaat over de ontwikkeling van Avri als 
organisatie. Het gaat dus niet over de ontwikkeling 
van afvalbeleid. Het afvalbeleid en de beleidsdoelen 
worden opgesteld aan de hand van de nieuwe 
regionale visie op grondstoffen en afval. 

2.3 STRATEGISCHE KOERS
In de afgelopen jaren heeft Avri zich ontwikkeld tot 
een organisatie die: 
1. grondstoffen inzamelt in plaats van afval;
2. het takenpakket heeft verbreed met integraal 
beheer van de openbare ruimte;
3. bedrijfsmatig, transparant en klantgericht werkt;
4. maatschappelijk verantwoord onderneemt.

Deze koers willen we in de komende jaren 
vasthouden, want we sluiten hiermee nog steeds 
aan bij de huidige samenleving. Daarnaast noemen 

we 2 punten die deze koers niet zo zeer veranderen, 
maar wel aanvullen: 

5.  proactief inspelen op veranderingen in de 
maatschappij en maatschappelijke initiatieven 
mogelijk maken. 

6.  verbeteren van de duurzame houding 
van inwoners en bedrijven ten 
opzichte van grondstoffen en 
de openbare ruimte.  
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1. Grondstoffen in plaats van afval
Omdat grondstoffen schaars zijn, moeten we deze 
zoveel mogelijk hergebruiken. Dat kan als we het 
afval zoveel mogelijk gescheiden inzamelen. Avri 
stimuleert daarom inwoners om hun afval goed te 
scheiden. Hierdoor kunnen we meer grondstoffen 
inzamelen en daalt de hoeveelheid restafval. De 
hoeveelheid gescheiden afval is tussen 2010 en 
2015 gestegen van 55% naar 70%. Hierdoor werd in 
2015 gemiddeld nog 129 kg restafval per inwoner 
per jaar ingezameld. In 2016 is dit verder gedaald 
naar 121 kg. Voor de toekomst zijn de doelen nog 
ambitieuzer. Het streven is naar gemiddeld 75 kg 
restafval per jaar per inwoner in 2020 en gemiddeld 
30 kg per inwoner in 2025. 

2. Integraal beheer openbare ruimte
Sinds 2012 verzorgt Avri het beheer van de 
openbare ruimte. Dit doet Avri in 2017 voor 4 
gemeenten. De bedoeling is om de basis in de 
komende jaren verder op orde te krijgen. Als Avri 
vanaf 2019 mogelijkheden ziet om voor meer 
gemeenten (een deel van) het beheer van de 
openbare ruimte over te nemen, leggen we dit voor 
aan het Algemeen Bestuur. We zijn hier niet actief 
naar op zoek.
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3. Bedrijfsmatig, transparant en klantgericht 
Inwoners vinden dat de overheid belastinggeld zo 
goed mogelijk moet besteden. Dat geldt dus ook 
voor de afvalstoffenheffing die inwoners betalen. 

Overheidsorganisaties zoals Avri moeten daarom 
hun werk zo goed mogelijk doen, tegen zo laag 
mogelijke kosten. Ook moet dit transparant zijn, 
zodat iedereen kan zien hoe we werken en waar we 
het geld aan besteden. 
Om de kosten zo laag mogelijk te houden, zoeken 
we bij Avri steeds naar slimme manieren om geld te 
besparen. Dit kan bijvoorbeeld door meer digitaal 
te doen en te kiezen voor oplossingen die het werk 
gemakkelijker maken. Een voorbeeld hiervan zijn 
onze wagens die geautomatiseerd een container 
kunnen optillen en legen. Dit helpt de kosten 
laag te houden én zorgt ervoor dat het werk voor 
onze medewerkers minder zwaar is. Net als een 
commercieel bedrijf moet Avri snel en goed kunnen 
reageren op vragen, meldingen en klachten van 
inwoners. Want waarom zou een inwoner genoegen 
nemen met minder? 

4. Maatschappelijk verantwoord 
Op een maatschappelijk verantwoorde manier 
werken wil in het kort zeggen dat je duurzaam bezig 
bent met respect voor milieu en maatschappij. 
Het streven naar een duurzame maatschappij 
is een taak van de overheid en dus ook van Avri. 
Overheidsorganisaties bepalen de regels waar 
burgers zich aan moeten houden. Zij moeten 
daarom zelf ook laten zien dat zij zich aan die regels 
houden. Avri heeft dus een voorbeeldfunctie richting 

de inwoners van Rivierenland.
Avri maakt bijvoorbeeld ‘groene keuzes’ in de 
bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld door gebruik te 
maken van zonne-energie en biogaswagens. Door 
ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk afval wordt 
gescheiden door inwoners, levert Avri ook een 
bijdrage aan het hergebruiken van grondstoffen en 
dus aan de circulaire economie. Ook werkt Avri veel 
met mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt 
hebben. Op deze manier zorgt Avri voor meer banen 
in Rivierenland voor deze doelgroep. 

5. proactief inspelen op veranderingen in de 
maatschappij en maatschappelijke initiatieven 
mogelijk maken. 
In de huidige, en naar verwachting toekomstige 
maatschappij, is veel meer aandacht voor wat de 
lokale bevolking wil. Er komen steeds meer lokale 
organisaties en communities die zich richten op de 
situatie in een bepaald gebied en op de wensen van 
de inwoners van dat gebied.
Daar komt bij dat inwoners steeds mondiger 
worden. Zij willen betrokken worden bij en meer 
invloed hebben op het beleid dat de overheid maakt. 
Dit geldt ook voor de inwoners van Rivierenland. Zij 
willen kunnen meedenken over het afvalbeleid en 
serieus worden genomen als ze zelf met initiatieven 
komen om de (lokale) samenleving te verbeteren. 
Avri wil hier snel op kunnen inspelen. 
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6. verbeteren van de duurzame houding van 
inwoners en bedrijven ten opzichte van grondstoffen 
en de openbare ruimte.
Het broeikaseffect, het opraken van grondstoffen 
en een maatschappij die maar blijft kopen; het zijn 
allemaal problemen van deze tijd. Het stimuleren 
van een duurzame houding en duurzaam gedrag 
bij inwoners en bedrijven is daarom een van de 
belangrijkste overheidstaken. 
Voor Avri ligt hier een praktische taak om door 
beleid, communicatie en handhaving de inwoners 
te stimuleren zo weinig mogelijk restafval te 
produceren, hun afval goed te scheiden en hun 
leefomgeving schoon te houden. Daarnaast 
zou Avri zich nog meer kunnen richten op het 
veranderen van de houding van inwoners. Zo kan 
Avri wellicht bijdragen aan het overtuigen van 
inwoners dat duurzaam gedrag op de lange termijn 
voordelen heeft voor henzelf, hun kinderen en de 
hele maatschappij. De houding van mensen laat 
zich echter maar voor een klein deel beïnvloeden 
door de overheid. Deze wordt vooral bepaald door 
familie, school en vrienden. Door midden in de 
maatschappij te staan en inwoners, bedrijven en 
verenigingen te betrekken, kan Avri hier wel een 
positieve bijdrage aan leveren. Denk bijvoorbeeld 
aan het inzamelen van papier in samenwerking 
met verenigingen, het verwijderen van afval bij 
evenementen, het lespakket voor schoolkinderen 

en het betrekken van burgers bij het maken van 
nieuw beleid. 

2.4 WAT DOEN WE NIET?
Om onze doelen te bereiken is focus belangrijk. 
Daarom is het belangrijk om ook te bepalen wat 
we niet gaan doen in de komende jaren. 

We halen wel afval op,  
maar verwerken geen afval
Avri heeft geen ambities om eindverwerker van 
afval worden. Hiervoor zijn grote investeringen 
en anders opgeleid personeel nodig. Ook zijn er 
al voldoende partijen die hierin gespecialiseerd 
zijn. Het sorteren van afval kan wel een 
aanvulling zijn als we daarmee werk bieden 
aan mensen met een achterstand tot de 
arbeidsmarkt of mensen die lang werkloos zijn. 
Omdat het sorteren van afval de 1e stap in het 
verwerkingsproces is, past dit niet binnen de 
activiteiten van onze GR. Bij de activiteiten van 
de Realisatie BV past dit wel omdat deze BV ook 
marktactiviteiten kan oppakken. 

Geen ruimtelijke ordening-projecten
Bij de overkomst van de binnendienst van 
Neerijnen in 2014 zijn ook projecten op het 
gebied van ruimtelijke ordening overgekomen. 
Dit was noodzakelijk omdat dit al onderdeel van 
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het takenpakket was van de medewerkers die 
overkwamen. Deze werkzaamheden hebben voor 

Avri geen meerwaarde als het gaat om het beheer 
van de openbare ruimte. Avri wil deze taken 

na de fusie van gemeenten Geldermalsen, 
Neerijnen en Lingewaal dan bij voorkeur ook 

weer overdragen aan de nieuwe gemeente. 

Integrale handhaving: alleen van gevel  
tot gevel

Avri handhaaft integraal. Dat wil 
zeggen dat we handhaven op zowel 

de afvalinzameling als op het 
beheer van de openbare ruimte. 

We handhaven (in principe) alleen 
buiten; van gevel tot gevel. Want 
de buitenruimte is waar de focus 
van Avri ligt. 

Huidige omvang voldoet
Onze primaire klanten zijn de 
10 gemeenten in Rivierenland 
waar Avri afval voor ophaalt. 
Dit zijn genoeg gemeenten 
om dit zo efficiënt mogelijk 
te kunnen doen. 

2.5 VOORDEEL STAKEHOLDERS
Stakeholders zijn de verschillende partijen waarmee 
je als organisatie rekening moet houden. Met de 
koers die Avri volgt, houdt Avri rekening met al deze 
partijen.  

  Voor inwoners is Avri een klantgerichte 
en flexibele organisatie, die tegen zo laag 
mogelijke kosten werkt en hier transparant 
over is. Avri wil de normen en waarden van 
inwoners op het gebied van duurzaamheid en 
een schone leefomgeving versterken. 
  Voor gemeenten is Avri naast klantgericht en 
flexibel ook de partij die hen zoveel mogelijk 
ontzorgt. Dit tegen zo laag mogelijke en 
transparant gemaakte kosten 
  Aan partners laat Avri zien op een flexibele, 
efficiënte en maatschappelijk verantwoorde 
manier te werken. 
  Voor medewerkers is Avri het bedrijf waar ze 
trots op kunnen zijn. Een bedrijf dat positief 
bekend staat, continuïteit biedt en ervoor zorgt 
dat medewerkers zich kunnen ontwikkelen. 
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Om onze missie, visie en strategie concreet te 
maken, heeft Avri 7 strategische doelen opgesteld 
die in 2020 behaald moeten zijn.  

1.  Maatschappelijk verantwoord ondernemen

2. Bedrijfsmatig beheer openbare ruimte

3. Professionele bedrijfsvoering

4. Geautomatiseerde werkuitvoering

5. Adaptieve organisatie 

6. Bijdragen aan de publieke moraal

7. Duurzaam inzetbaar personeel

De doelstellingen staan niet op volgorde van 
belangrijkheid. Wel is bewust gekozen om te 
eindigen met de doelstelling over het personeel. 
Onze medewerkers spelen een belangrijke rol in het 
bereiken van de andere doelstellingen. Door eerst de 
toelichting op de andere 6 doelstellingen te lezen, 
wordt duidelijk wat dit betekent voor de ontwikkeling 
van de medewerkers en de bedrijfscultuur van Avri. 

Elke doelstelling is onderverdeeld in meetbare 
doelen. Zo kunnen we zo concreet mogelijk 
werken aan het behalen van het doel en hierover 
verantwoording afleggen. 

HOOFDSTUK 3 | STRATEGISCHE DOELEN

3.1   MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

Doelen voor 2020:
Duurzaam:

  Inkopen van 10 producten (bijvoorbeeld 
containers, grastegels, kleding en 
straatmeubilair) die voor minimaal 90% 
gemaakt zijn van secundaire grondstoffen.
  Inkoop van het gebruik van 3 producten, in 
plaats van het bezit van die producten.
  Samenwerking met bedrijfsleven en instellingen 
op gebied van afvalscheiding en gebruik 
secundaire grondstoffen.
  Maximale duurzame energieproductie op het 
grondstoffenpark (12 hectare zonnecellen,  
3 windmolens en productie van groen gas uit 
biomassa).
  Een Fairtrade organisatie worden.

Sociaal/maatschappelijk:
  10 personen extra van Werkzaak die werken in 
opdracht van Avri. 
  6 werkervaringsplaatsen per jaar.
  Jaarlijks 100 activiteiten ten behoeve van de 
maatschappij.
  Trede 1 bereiken van de PSO-ladder 
(Prestatieladder Socialer Ondernemen)

AFVAL IN DE CIRCULAIRE ECONOMIE

GRONDSTOFFEN
PRODUCTEN

AFVAL

GESCHEIDEN AFVAL 
WORDT GRONDSTOF

VERBRANDEN 
NIET GESCHEIDEN 

AFVAL

PRODUCTEN

AFVAL

GESCHEIDEN AFVAL 
WORDT GRONDSTOF

TOEKOMST VOLLEDIG 
CIRCULAIRE ECONOMIE

NU DEELS 
CIRCULAIRE ECONOMIE

GRONDSTOFFEN
PRODUCTEN

AFVAL

GESCHEIDEN AFVAL 
WORDT GRONDSTOF

VERBRANDEN 
NIET GESCHEIDEN 

AFVAL

PRODUCTEN

AFVAL

GESCHEIDEN AFVAL 
WORDT GRONDSTOF

TOEKOMST VOLLEDIG 
CIRCULAIRE ECONOMIE

NU DEELS 
CIRCULAIRE ECONOMIE

Bijdragen aan een circulaire economie
Grondstoffen zijn schaars. Een circulaire economie, 
waarbij alles draait om hergebruik, is daarom nood-
zakelijk. Avri streeft er via het afvalbeleid naar om 
zoveel mogelijk grondstoffen in te zamelen en door 
recycling zoveel mogelijk producten, materialen en 
grondstoffen een tweede leven te geven. 
Daarnaast kunnen we als organisatie ook ons 



DUURZAAM WERKEN IN EEN DYNAMISCHE MAATSCHAPPIJ | 11

steentje bijdragen aan de circulaire economie. 
Bijvoorbeeld door het afval dat van Avri zelf komt 
goed te scheiden. Belangrijk voor de circulaire 
economie is ook dat er vanuit de maatschappij vraag 
is naar producten die gemaakt zijn van hergebruikte 
grondstoffen. Op deze manier zullen steeds meer 
bedrijven deze producten aanbieden. Avri kan hierin 
het goede voorbeeld geven door zelf ook circulair in 
te kopen. Denk aan containers, grastegels, kleding en 
straatmeubilair van hergebruikt materiaal. Bovendien 
gaan we ons aanbestedingsbeleid aanscherpen om 
deze doelen te behalen.
Ook kunnen we als Avri een andere maat schappelijke 
trend versterken: van bezit naar (gedeeld) gebruik. 
Bijvoorbeeld door producten niet te kopen van onze 
leveranciers, maar ze alleen te gebruiken. Daardoor 
worden de leveranciers gestimuleerd om producten te 
ontwerpen die langer meegaan en herbruikbaar zijn. 
Door samen te werken met overheden, (afval)bedrij-
ven en maatschappelijke organisaties, willen we hen 
ook uitdagen om te vragen naar (regionale) circulaire 
producten en (gedeeld) gebruik in plaats van bezit. Als 
we verwachten dat circulair inkopen duidelijk duurder 
is (afwijking van 10% of meer) zal deze kostenpost 
verwerkt worden in de begroting van Avri.

Duurzame energie
Het terrein van Avri biedt goede kansen voor de 
productie van duurzame energie. Er is ruimte om 
energie op te wekken uit zon, wind en biomassa. In 

2014 is gestart met het plan om de oude afvalberg 
te gebruiken voor de productie van zonne-energie 
en windenergie. De bedoeling is om ook inwoners te 
laten participeren. We verwachten dat het project 
tussen 2017 en 2019 is afgerond. Deze projecten 
worden uitgevoerd binnen de Realisatie BV en Solar 
BV van Avri. Dit omdat deze activiteiten niet bij 
het directe takenpakket van Avri horen en risico’s 
meebrengen die de inwoners niet mogen raken.

Werkgelegenheid
Als regionale organisatie vinden wij dat Avri een ver-
antwoordelijkheid heeft in het oplossen van regionale 
problemen. Een belangrijke opgave voor onze ge-
meenten is het vinden van banen voor mensen met 
een achterstand tot de arbeidsmarkt. Daardoor heb-
ben minder mensen een uitkering nodig én kunnen 
we mensen die thuis zitten weer werkplezier geven. 

In de afgelopen jaren zijn via het regionale 
werkvoorzieningschap Werkzaak Rivierenland 
(voorheen Lander) ongeveer 70 medewerkers met 
een achterstand tot de arbeidsmarkt komen werken 
bij Avri. Deze medewerkers worden vooral ingezet in 
de groenvoorziening bij het beheer van de openbare 
ruimte. In de afgelopen jaren heeft Avri laten zien 
dat zij deze groep goed kan aansturen. Daarom 
ziet Avri de mogelijkheid om de groep te vergroten. 
Avri heeft ook nog andere mogelijkheden om het 
aantal werkplekken verder te vergroten. Bijvoorbeeld 

door specifieke afvalstromen te gaan sorteren 
binnen de Realisatie BV van Avri of door samen te 
werken met het Waterschap, Rijkswaterstaat en 
Staatsbosbeheer op het gebied van groenbeheer. 

Midden in de samenleving
Ook op andere manieren is Avri maatschappelijk 
betrokken. Denk aan het gratis ophalen van afval 
bij evenementen als Appelpop, de Bloesemtocht 
en bij acties van Nederland Schoon. Ook 
de lesprogramma’s voor scholen en 
maatschappelijke stageplaatsen 
zijn hier voorbeelden van. 
Verder werken we samen 
met verenigingen voor 
het ophalen van 
papier en met 
bedrijven zoals 
Secunda. 
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3.2 BEDRIJFSMATIG BEHEER OPENBARE RUIMTE

Doelen voor 2020:
  Consolidatie IBOR: geen groei uitvoering beheer 
openbare ruimte tot 2019.
  Harmonisatie werkwijzen voor de 4 IBOR-
gemeenten.
  Onderzoeken op welke wijze meer gestuurd 
kan gaan worden op outcome (belevingen 
tevredenheid van de inwoner).
  Gemeenten en Avri zijn tevreden over de relatie

Sinds 2012 verzorgt Avri het beheer van de openbare 
ruimte. Inmiddels zijn er 4 IBOR-teams en een 
handhavingteam naar Avri overgekomen. Die 
groeispurt zorgde ervoor dat er vooral aandacht was 
voor de integratie en reorganisatie van de diensten. 
Dit heeft geleid tot een flinke financiële besparing 
en tevreden medewerkers. Als Avri vanaf 2019 
mogelijkheden ziet om voor meer gemeenten (een 
deel van) het beheer van de openbare ruimte over te 
nemen, leggen we dit voor aan het Algemeen Bestuur. 

Door de snelle groei willen we in de komende 
jaren de basis helemaal op orde te krijgen zonder 
verder door te groeien. Er zijn nog diverse kleinere 
besparingen mogelijk. Bijvoorbeeld door nog meer 
op dezelfde manier te gaan werken binnen de 4 

gemeenten. Hierdoor is er minder kans op fouten 
en verbetert de efficiency. Ook kunnen we sommige 
werkwijzen nog verder verbeteren door andere 
technieken toe te passen. 
Door de overkomst van buitendiensten van 4 ver-
schillende gemeenten hebben we ook verschillen-
de ICT-systemen overgekregen en momenteel in 
gebruik. Vanuit efficiency en effectiviteit is het de 
bedoeling om dit beter te harmoniseren.
 
In het beheer van de openbare ruimte verschuift de 
aandacht van output (beeldkwaliteit) naar outcome 
(beleving). We bedoelen hiermee dat de wensen 
en tevredenheid van de burger centraal komen te 
staan. Het zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat burgers 
in een bepaald gebied het belangrijker vinden dat er 
op hondenpoep wordt gelet dan op de hoogte van 
het gras. Dan zou het mogelijk moeten zijn om onze 
werkzaamheden hieraan aan te passen. We moeten 
nog onderzoeken hoe we dit willen aanpakken, 
meten en vastleggen binnen de afspraken met de 
gemeenten. Mogelijk kan Avri een pilot starten in  
1 van de gemeenten (Tiel heeft interesse getoond). 

Het overnemen van de werkzaamheden voor het 
beheer van de openbare ruimte, veranderde ook de 
relatie tussen de gemeenten (opdrachtgever) en 
Avri (opdrachtnemer). Omdat Avri geen onderdeel is 
van de gemeente, maar op afstand staat, heeft de 
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gemeente een veel grotere behoefte aan controle op 
de resultaten. Niet alleen op de financiële resultaten, 
maar ook op de kwaliteit van de werkzaamheden. 
Duidelijke afspraken en het goed vormgeven van het 
relatiebeheer tussen Avri en de IBOR-gemeenten 
was en is daarom ook heel erg belangrijk. Fouten 
zullen er altijd gemaakt worden, maar de manier 
waarop je daar met elkaar mee omgaat, bepaalt of 
de samenwerking een succes wordt.
De financiering van de werkzaamheden is 
onderdeel van de dienstverleningsovereenkomst 
per gemeente.

3.3 PROFESSIONELE BEDRIJFSVOERING

Doelen voor 2020:
  Verhogen bedrijfsefficiency en verkleinen 
bedrijfsvoeringsrisico’s door effectieve 
informatiehuishouding.
  Per werkproces bepalen hoeveel overhead 
nodig is ter ondersteuning van dat proces.

Om doelstellingen op het gebied van effectiviteit, 
efficiency en transparantie te behalen, moet de 
informatiehuishouding van Avri worden verbeterd. 
Omdat Avri per 1 januari 2016 een eigen GR is 
geworden, zijn er ook nieuwe taken bijgekomen 
die voorheen niet of slechts voor een deel door 

Avri werden gedaan. Denk aan het maken van 
een zelfstandige begroting en jaarrekening, 
het aansturen van de accountantscontrole, het 
invullen van het bestuursecretariaat, de opzet 
van een Ondernemingsraad en Georganiseerd 
Overleg, het professionaliseren van het archief 
en het vernieuwen van en voldoen aan diverse 
verordeningen. 

Gezien de snelle groei van Avri en groeiende 
vraag naar informatie van onze omgeving, 
is de verwachting dat de komende jaren nog 
diverse ontwikkelingen en investeringen in ICT 
nodig zijn. Op langere termijn zien we moderne 
communicatiemiddelen in de uitvoering en het 

meer werken met gegevens uit de buitenruimte 
(bijvoorbeeld met behulp van sensoren) als 
strategische ontwikkelingen voor de ICT. Ten 
aanzien van de bedrijfsvoering willen we de 
informatiehuishouding (door)ontwikkelen door 
te werken aan systemen en rapportages rondom 
onder andere financiën, personeel, inkoop, 
voorraad/magazijn en documentbeheer. Het 
doel is om de efficiency te verhogen en risico’s 
te verkleinen, maar ook om meer sturings- en 
verantwoordingsmogelijkheden te krijgen. Hierdoor 
wordt de interne bedrijfsvoering stabieler en ook 
efficiënter. In 2015 is het belang hiervan onderkend 
en is Avri gestart met het opstellen van een ICT-
projectplan. 
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Belangrijke projecten die we willen uitvoeren zijn:
1. Optimalisatie ICT- infrastructuur
Avri wil toe naar een ICT-infrastructuur die voldoet 
aan onze eigen eisen en wensen. Dit zorgt ervoor 
dat we ons werk op een goede en moderne manier 
kunnen doen en gemakkelijk kunnen aansluiten bij 
technische ontwikkelingen. 

2. Implementatie projectadministratie IBOR
Met een projectadministratie hebben we meer 
controle over de budgetten van onze IBOR-
gemeenten. Zo kunnen we de gemeenten beter 
informeren over de financiën ten opzichte van het 
uitgevoerde werk. 

3. Implementatie meldingsysteem IBOR
Met een meldingsysteem voor inwoners en 
gemeenten, kunnen we voldoen aan de afspraken 
die hierover met de IBOR-gemeenten zijn gemaakt. 
Deze afspraken richten zich vooral op de tijd die 
het kost om een melding af te handelen en de 
terugkoppeling hiervan aan de melder. 

4. Implementatie Document Management Systeem 
(DMS)
Met een DMS kunnen we documenten efficiënter 
beheren en hebben we sneller toegang tot informa-
tie. Op dit moment kan zo’n 20% van de opgevraag-
de documenten niet worden teruggevonden in het 
archief. Het systeem wordt in fases ingevoerd. We 
beginnen met de bestuurlijke stukken, inkoopdocu-
menten en gemeentelijke stukken. 

Overhead
Overheadkosten zijn de kosten die niet rechtstreeks 
voor producten worden gemaakt, maar aan de 
organisatie zelf worden besteed. Bijvoorbeeld aan 

facilitaire zaken en ICT. Bij ieder proces binnen Avri 
willen we scherp zijn op de hoeveelheid overhead. 
Dit doen we door te kijken naar de overhead die 
vergelijkbare organisaties nodig hebben voor het 
uitvoeren van vergelijkbare processen. 
De financiering van deze doelstelling is onderdeel 
van de Avri-begroting.

3.4 AUTOMATISERING WERKUITVOERING

Doelen voor 2020:
  Geautomatiseerde systemen voor inzameling 
minicontainers en ondergrondse containers.
  Implementatie boordcomputers.
  Koploper op het doorvoeren van innovatieve 
werkwijzen.

Avri was in Europa de eerste afvalinzamelaar met 
een twee compartimenten zijlader. Innovaties in 
automatisering en robotisering bieden nieuwe mo-
gelijkheden en ook is er steeds meer mogelijk met 
software en sensoren. Nu moeten chauffeurs veel 
handelingen nog handmatig via de joystick doen en 
lopen hierbij risico op RSI-klachten. Ook het legen 
van ondergrondse containers is nu nog een acti-
viteit die een hoge specialisatie vereist van chauf-
feurs. Als de handelingen door innovaties makke-
lijker worden in de toekomst, kan dit zorgen voor 
efficiency en bredere inzet van onze chauffeurs.
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Om de kosten van productie en beheer 
naar beneden te brengen, kijken we naar de 
mogelijkheid om ondergrondse containers te 
leasen in plaats van kopen. Dit houdt ook de 
leverancier scherp om een duurzaam ontwerp te 
maken en draagt bij aan doelstelling 1. 

Ook binnen IBOR nemen de mogelijkheden toe om 
verder te automatiseren. Denk aan grasmaaiers 
die zonder bestuurder het gras maaien. 
Particulieren zijn er al aan gewend. Drones kunnen 
misschien worden ingezet om het schouwwerk 
te versnellen. Ook zijn geautomatiseerde 
systemen denkbaar voor het legen van openbare 
prullenbakken, het knippen van hagen en 
het snijden van graskanten. We kunnen onze 
leveranciers nu alvast laten weten dat wij deze 
wensen in onze bestekken zullen opnemen over 2 
à 3 jaar. Als we daarin samenwerken met collega-
bedrijven, dagen we leveranciers uit om deze 
innovaties zo snel mogelijk door te voeren in onze 
sector. 

Om werkprocessen in de uitvoering verder te 
automatiseren, werken we aan de invoering van 
boordcomputers op onze voertuigen. Dit is een 
van de ICT-projecten die momenteel worden 
uitgevoerd. Denk hierbij aan werkprocessen op het 
gebied van navigatie, communicatie en registratie. 
Om sneller te kunnen bepalen of ophaalwagens 

van Avri schade hebben gemaakt, willen we 
camera’s plaatsen op de voor-, zij- en achterkant 
van de wagens. Dit kan ook helpen bij meldingen 
over niet geleegde containers. 

De financiering van deze doelstelling is onderdeel 
van de Avri-begroting.

 3.5 DE ADAPTIEVE ORGANISATIE
Een adaptieve organisatie is een organisatie die 

proactief inspeelt op veranderingen in de maatschappij 

en maatschappelijke initiatieven mogelijk maakt.

Doelen voor 2020:
  Avri reageert flexibel op vragen van 
inwoners die afwijken van de standaard 
dienstverlening die beschreven is in 
basispakket afvalbeheer maar wel 
passen bij de algemene doelstelling.
  Vergroting participatie inwoners in het 
werkproces van Avri.

De inwoners van Rivierenland worden 
steeds mondiger en willen meer 
invloed op overheidsbeleid. Ook 
verwachten ze een flexibele houding 
van overheidsorganisaties als het 
gaat om initiatieven die ze zelf of als 
groep (community) willen ontplooien. 
Inwoners zijn vaak veel sneller en 
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beter in staat om problemen rond het beheer van 
de openbare ruimte in hun eigen omgeving op 
te lossen dan de logge, afstandelijke en formele 
overheid. Deze manier van oplossen van problemen, 
brengt wel met zich mee dat we anders moeten 
omgaan met bestaande regels en werkwijzen. 

Avri ervaart dit al enkele jaren. In de voorgaande 
jaren werden wij steeds vaker gevraagd om 
maatwerk te leveren. Zo vroeg bijvoorbeeld een 
school om afgedankte computers voor een 
onderwijsproject. Een goed doel dat geen geld 
kost, maar niet in het bestaande beleid paste. Een 
ander voorbeeld is de vraag van een wijkorganisatie 

of wij bij hun jaarlijkse snoeidag een container 
konden plaatsen en vervolgens weer ophalen. Nog 
een ander voorbeeld is het initiatief van een groep 
inwoners die recycling van afval willen verbeteren 
en Avri vraagt om afval aan te leveren. 
Avri ging soms al in op initiatieven en wensen van 
inwoners en instellingen, ook al paste dit niet in het 
vastgestelde beleid. De keus om af te wijken van het 
beleid ligt bij het bestuur van Avri. Om flexibeler in te 
kunnen spelen op initiatieven uit de maatschappij, 
zijn ruimere kaders wenselijk. We zullen meer met de 
inwoner moeten meedenken in plaats hun vragen te 
toetsen aan vastgestelde regels. Hoe dat eruit moet 
zien, moeten we gaandeweg ervaren. 

We moeten ook niet teveel verwachten van de 
inwoners. Dit laten projecten op het gebied van 
wijkbeheer in diverse andere gemeenten zien. Als 
puntje bij paaltje komt, kan de bereidwilligheid heel 
gering zijn om taken van de overheid over te nemen. 
De meest veilige optie lijkt om de overheid de 
standaardkwaliteit te laten waarborgen en inwoners 
de mogelijkheid te geven extra werk te doen of het 
werk van de overheid (tijdelijk) over te nemen. 

Door het uitvoeren van pilots wil Avri ervaring 
opdoen met het loslaten van regels en de eigen 
werkzaamheden. Om zich te krijgen op de 
manier waarop we langdurig succesvol kunnen 
samenwerken met inwoners en organisaties die 
hun buurt zelf willen beheren. We denken hierbij 
vooral aan pilots in de gemeente Neerijnen omdat 
we voor deze gemeente niet alleen de uitvoering, 
maar ook het beleidsadvies voor het beheer van de 
openbare ruimte verzorgen. 

De invulling van deze strategische doelstelling 
is vooralsnog vooral een denkrichting en een 
zoekproces. Dit moet zijn uitwerking krijgen in 
de komende jaren. De vraag welke investering dit 
vergt, kunnen we dan ook nog niet beantwoorden. 
De mate waarin Avri kan samenwerken met 
inwoners in het beheer van de openbare ruimte, is 
afhankelijk van de ruimte die Avri daarin krijgt van 
de IBOR-gemeenten.



DUURZAAM WERKEN IN EEN DYNAMISCHE MAATSCHAPPIJ | 17

3.6  BIJDRAGEN AAN EEN DUURZAME HOUDING  
EN DUURZAAM GEDRAG IN DE SAMENLEVING

Doel voor 2020:
  Een visie en plan van aanpak op de wijze 
waarop Avri in de periode 2020-2025 kan 
bijdragen aan een meer duurzame houding 
van inwoners en bedrijven

Er is maar 1 toekomst voor de mens en dat is 
een duurzame toekomst. Een groot deel van onze 
inwoners wil daarom die duurzame samenleving. 
Duurzaamheid wordt echter niet alleen bereikt 
door het plaatsen van windmolens en zonnecellen. 
Het dagelijkse gedrag van de mens is minstens 
zo bepalend voor die toekomst. Bijvoorbeeld 
in de openbare ruimte of thuis als het gaat 
om afvalscheiding of de keuze voor bepaalde 
producten. Bijdragen aan een duurzame houding 
en duurzaam gedrag is voor Avri daarom een 
belangrijke taak.

Met het oog op deze taak willen we ons meer 
richten op gedragsturing. Voor de toekomst 
verwachten we dat het bestuur van Avri nog 
scherpere beleidsdoelen opstelt. Denk bijvoorbeeld 
aan het doel van gemiddeld 30 kg restafval per 
inwoner in 2025. Maar ook in het beheer van de 
openbare ruimte is behoefte aan duurzaam gedrag 
door de inwoner. Daarom kan het sturen op houding 

en gedrag een belangrijk onderdeel zijn van het 
beleid dat nodig is om deze doelen te halen.

Gedrag wordt beïnvloed door prikkels (externe 
motivatie), door context (externe omstandigheden 
zoals anonimiteit), maar ook door normen, 
waarden en overtuigingen (interne motivatie). 
Beleid, handhaving en voorlichting, zijn de prikkels 
die Avri inzet om gedrag te veranderen. Hiermee 
richten we ons dus vooral op de externe motivatie. 
Op de context heeft Avri maar beperkt invloed. 
De vraag is in hoeverre Avri invloed heeft op de 
gewenste normen, waarden en overtuigingen 
(moraliteit) in de maatschappij om ook op die 
manier bij te dragen aan duurzamer gedrag.
 
Door deel te nemen aan maatschappelijke 
activiteiten die bij Avri passen, staat 
Avri middenin de maatschappij. 
Hierdoor kan Avri als bedrijf 
haar boodschap uitdragen 
om zo mogelijk de normen, 
waarden en overtuigingen in 
positieve zin te beïnvloeden. 
Een voorbeeld hiervan is door 
inwoners, bedrijven, verenigingen 
en andere partners te helpen en 
te betrekken bij het werk van Avri. 
Bijvoorbeeld bij de samenwerking 
met verenigingen voor het ophalen van 

papier, het verwijderen van afval bij evenementen, 
de voorlichting aan scholen en het betrekken van 
inwoners bij het opzetten van nieuw beleid (zie ook 
doelstelling 5). Ook kan Avri inspelen op trends in 
de samenleving, gebruikmaken van prikkels waar 
inwoners gevoelig voor zijn en door handhaving de 
sociale controle versterken. 

Deze strategische doelstelling is vooral een 
zoekproces. Avri onderzoekt de komende jaren hoe 
we dit aan kunnen pakken. Bijvoorbeeld door het 
benutten van bestaande gedragspsychologische 
kennis en het uitvoeren van pilots. Een voorbeeld 
van een pilot zou het inzetten van vrijwillige 
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afvalcoaches kunnen zijn. Wellicht zijn er onder 
onze 230.000 inwoners een aantal mensen die 
opgeleid zouden willen worden tot afvalcoach. 
Wanneer inwoners eenmaal een bepaalde taak 
hebben, gaan ze zich er mogelijk ook naar 
gedragen. Zo kunnen zij op hun beurt hun 
omgeving beïnvloeden. Daarnaast is het opleiden 
van afvalcoaches een vorm van burgerparticipatie 
en draagt het daarom ook bij aan doelstelling 5.

Een andere manier kan zijn om duurzaam gedrag 
meer status te geven. Bijvoorbeeld door het 
voor inwoners mogelijk te maken dit onderling 
te  vergelijken. Als je weet hoe vaak je buurt een 
bijdrage levert aan het beheer van de openbare 
ruimte of hoe vaak je buurt of straat zijn restafval 
aanbiedt, kan dat motiverend zijn. Dit kan zelfs nog 
beter werken dan een financiële prikkel. Dit blijkt 
ook uit een recent Amerikaans onderzoek naar 
gedrag in de publieke ruimte. We zouden dit kunnen 
vertalen naar een pilot waarin wijken of straten 
strijden om de eer van duurzaamste buurt. 

Dit zijn slechts een paar voorbeelden om het 
onderwerp wat concreter te maken. Avri onderzoekt 
in de komende jaren naar manieren om invulling 
te geven aan het beïnvloeden van een duurzame 
houding en duurzaam gedrag bij inwoners en 
bedrijven. Deze doelstelling wordt gefinancierd 
vanuit het communicatiebudget.

3.7 DUURZAAM INZETBARE MEDEWERKERS

Doelen voor 2020:
  HR-beleidsplan met vier hoofdthema’s uitwerken:

 1. Gezondheid en vitaliteit
 2. Kennis en competenties
 3. Mobiliteit en flexibiliteit
 4. Bezieling en welbevinden

  Invoeren functiewaarderingssysteem HR21.
  5 medewerkers opleiden tot MBO1 en 30 
medewerkers tot MBO2.
  10 medewerkers opleiden tot coach Kwetsbare 
Medewerkers.
  90 medewerkers de cursus Omgaan met 
Verbale en Fysieke Agressie.
  Invoeren competentiemanagement.
  Laaggeletterdheid met 50% verminderen.
  1 keer per 2 jaar een medewerkers-
tevredenheids onderzoek houden.

Plannen voeren zichzelf niet uit, dat doen onze 
medewerkers. Dat zij een sleutelrol spelen, is ook 
duidelijk geworden uit de evaluatie van het vorige 
strategisch bedrijfsplan. Avri is dan ook trots op 
de vakbekwaamheid en betrokkenheid van haar 
medewerkers.
 
Stimuleren van interne en externe mobiliteit.
In economisch slechte tijden zijn medewerkers 
eerder tevreden met het feit dat ze een baan 
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hebben. Voor de toekomst kunnen en moeten we 
ons weer richten op waar we echt goed in zijn en 
wat medewerkers als hoger doel voor ogen hebben. 
Ontwikkeling en kunnen doorstromen (mobiliteit) is 
dan belangrijk, zowel binnen de organisatie (intern) 
als buiten de organisatie (extern). Dit realiseren we 
onder andere door het opstellen van een HR-be-
leidsplan, strategische personeelsplanning en 
scholing. 

Opstellen HR-beleidsplan
In het HR-beleidsplan staan 4 hoofdthema’s 
centraal: Gezondheid en vitaliteit, Kennis en 
competenties, Mobiliteit en flexibiliteit en Bezieling 
en welbevinden. Het opzetten en uitwerken van 
een HR beleidsplan doen we samen met de 
medewerkers op basis van sociale innovatie en niet 
vanachter het bureau van P&O of management. 
In traditionele organisaties komen ideeën van de 
directie en worden vertaald naar de werkvloer. 
Sociale innovatie werkt precies andersom. Ideeën 
om slimmer en beter te werken, worden op de 
werkvloer bedacht. 

Strategische personeelsplanning
Bij elke verandering en ontwikkeling is het van 
belang om na te gaan wat dit betekent voor het 
personeel op middellange en langere termijn. 
P&O vroegtijdig betrekken bij deze veranderingen 

is gewenst. Als we het hebben over instroom, 
doorstroom en uitstroom moeten we ons steeds 
afvragen: heeft Avri het juiste aantal medewerkers 
met de gewenste kennis, vaardigheden en gedrag? 
Gezien de hogere gemiddelde leeftijd van Avri-
medewerkers, moeten we de instroom van jongeren 
bevorderen. We zullen daarom na moeten denken 
over hoe we Avri aantrekkelijk maken als werkgever 
voor jonge mensen. Een bestaand voorbeeld 
hiervan is bijvoorbeeld het Generatiepact. 

Training en scholing
Avri is constant in beweging. Dat vraagt om 
medewerkers die mee kunnen blijven ontwikkelen 

met de organisatie en haar bedrijfsvoering. We 
kunnen er niet omheen dat de gemiddelde leeftijd 
van de medewerkers relatief hoog is en dat veel 
medewerkers weinig- of laaggeschoold zijn. Dat 
kan betekenen dat de mogelijkheden van het 
Avri-personeel om in de toekomst andere taken 
of werkzaamheden op te kunnen pakken beperkt 
kan zijn. Daarom moeten we op tijd beginnen 
met het verbeteren van de inzetbaarheid. Wij 
willen hierin investeren door stevig in te zetten op 
bijvoorbeeld scholing. Avri budgetteert elk jaar de 
scholingsactiviteiten. We gaan er vanuit dat de 
doelstellingen met betrekking tot scholing hieruit 
te financieren zijn.
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Aandacht voor psychosociale arbeidsbelasting en 
vitaliteit
Vitaliteit werd lang gezien als een privézaak van 
de medewerker. Nu medewerkers steeds langer 
moeten doorwerken, richten steeds meer organi-
saties zich op een gezonde leefstijl van hun mede-
werkers. Het gaat hier vooral om de zogenaamde 
BRAVO-thema’s: Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding 
en Ontspanning. Door medewerkers bewust te ma-
ken én het aanbieden van activiteiten die hiermee 
samenhangen, toont een organisatie goed werk-
geverschap. En dat betaalt zich terug: vitale mede-
werkers functioneren beter.

Flexibele schil
De flexibiliteit die we nodig hebben als organisatie 
kun je naast duurzaam inzetbare medewerkers ook 
bereiken door het hebben van een grote flexibele 
schil van medewerkers die niet in dienst zijn. Voor 
een overheidsorganisatie is dit belangrijk omdat 
aanpassingen door de CAO veel moeite, tijd en geld 
kosten. Daarom zal Avri een flexibele schil moeten 
behouden in de uitvoering en ondersteuning. Naast 
detachering- en uitzendbureaus werkt Avri hiervoor 
ook veel met ZZP’ers.

Cultuurontwikkeling
De bedrijfscultuur zijn onze gedeelde normen en 
waarden binnen Avri. Een cultuur die bij de strategie 

van de organisatie past (en andersom) is een 
voorwaarde voor succes. Avri heeft nog steeds 
de familiecultuur. In deze cultuur staat de 
relatie tussen mensen centraal en dat is 
wat Avri geholpen heeft om veranderingen 
in het verleden succesvol te laten verlopen. 
Wel willen we een lichte verschuiving 
in de familiecultuur. Langzamerhand 
voegen we meer aspecten toe van andere 
bedrijfsculturen. Avri is namelijk een 
complexere organisatie geworden. Dat 
vraagt om het meer gestructureerd en 
geborgd vastleggen van procedures, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden. 
Maar in plaats van daardoor een logge 
organisatie te worden, willen we flexibel 
zijn en kunnen meebewegen. Daarvoor is 
een bepaalde mate van zelfredzaamheid, 
lef, assertiviteit en het nemen van 
verantwoordelijkheid van de medewerkers 
nodig. Hierbij willen we onze bedrijfsmatige 
manier van werken niet verliezen. Dat vraagt 
om (meer) externe gerichtheid en innovatie. 
Soms zijn we juist te flexibel en zeggen we 
te gemakkelijk ‘ja’ op opdrachten. We willen 
er daarom voor zorgen dat medewerkers 
verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen 
werkvoorraad, hun werk goed plannen en tijdig 
hun grens aangeven. Ook het stimuleren van 
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het geven van goede feedback is een belangrijk 
punt. In een familiecultuur is dit een onderdeel dat, 
uit angst om de goede relatie te verliezen, minder 
voorkomt. Hierdoor worden bepaalde (lastige) 
onderwerpen niet snel bespreekbaar gemaakt, 
maar soms wel indirect gedeeld, waardoor ruis 
ontstaat. 

Leiderschap
De aansturing binnen Avri verliep vroeger vooral 
van boven naar beneden en was gericht op de 
uitvoering van opdrachten, efficiëntie, beheersing 
en controle. Hierdoor ontstonden processen 
waarvan de resultaten voorspelbaar waren. 
In tegenstelling tot vroeger is de dagelijkse 
praktijk minder voorspelbaar. Bovendien is 
Avri als organisatie complexer geworden en 
moeten we kunnen inspelen op wensen en 
initiatieven uit de maatschappij (doelstelling 
5). Dat vraagt wat van de medewerkers, 
maar dus ook van het leiderschap. Zowel 
medewerkers als leidinggevenden hebben 
zich hier in de afgelopen jaren al flink in 
ontwikkeld. In de toekomst zal nog meer 
verantwoordelijkheid op de werkvloer worden 
gelegd. Dit stimuleert medewerkers om creatief 
en probleemoplossend te werken. Zo ontstaat 
ondernemerschap. Dit vraagt om een bepaalde 
manier van leidinggeven: ruimte geven aan 
medewerkers, durven delegeren en loslaten.  

Maar ook: duidelijk zijn over de resultaten die 
bereikt moeten worden, het stellen van kaders en 
het monitoren van de resultaten. 
Om te voorkomen dat medewerkers uitvallen, 
moeten we weten wat hen bezighoudt. Alleen 
door in gesprek te gaan met medewerkers 
kunnen leidinggevenden zich daar een beeld van 
vormen. Een absolute voorwaarde is veiligheid. 
Onze medewerkers moeten zich veilig voelen om 
vrijuit te praten over wat hen bezighoudt, zonder 
dat dit negatieve consequenties heeft. Gezien de 
veranderingen die Avri doormaakt (onder meer als 
gevolg van doelstelling 5) moeten we onderzoeken 
welke stappen we hier nog in kunnen zetten.



 

Aan : Algemeen Bestuur 

Vergadering : 26 oktober 2017 

Agendapunt : 8, ter besluitvorming 

Van : Dagelijks Bestuur 

Onderwerp : Bestuursrapportage 2017 

 

 
Voorstel 
 

1. De bestuursrapportage 2017 vast te stellen 
2. In te stemmen met de hierin opgenomen begrotingswijzigingen voor 2017. 

 

 
Inleiding 
Wij bieden u bijgevoegd de bestuursrapportage 2017 ter vaststelling aan. Deze bestuursrapportage gaat 
in op de ontwikkelingen binnen GR Avri en is daarnaast overwegend financieel van aard. De rapportage 
gaat in op afwijkingen van de verwachte realisatiecijfers 2017 (prognose) ten opzichte van de begroting 
2017 (incl. 1e wijziging zoals vastgesteld door het AB GR Avri in december 2016).  
Kern van de boodschap is dat we een positief resultaat verwachten van €27.000 op het basispakket en 
daarmee nagenoeg geen afwijking verwachten op de begroting 2017.  
Belangrijk onderdeel van de boodschap is ook dat de geringe afwijking (0,01%) het resultaat is van een 
reeks toevalligheden en dat de risico's van het basispakket zijn toegenomen terwijl de risico- en 
egalisatievoorziening in omvang gedaald is.    
 
In het programma basispakket bedragen zowel de voordelen als nadelen voor het lopende 
begrotingsjaar  bijna € 1 mln. Ontwikkelingen op de afval- en grondstoffenmarkt hebben de grootste 
invloed op de bijstelling van het resultaat. Hoewel de voor- en nadelen tegen elkaar wegvallen, 
bedragen de afzonderlijke mutaties opgeteld bijna € 2 mln. Dat illustreert de grilligheid van de Avri-
begroting. 
 Avri beschikt over een risico- en egalisatievoorziening om onder andere dergelijke mutaties op te 
vangen. Bij de jaarrekening 2016 bedroeg deze risico- en egalisatievoorziening nog € 1,2 mln 
(weerstandsratio 0,6). Door de inzet van de voorziening ten gunste van het tarief afvalstoffenheffing, is 
de voorziening ondertussen gedaald naar € 0,7 mln, ofwel een weerstandsratio van 0,3 (ruim 
onvoldoende). 
 
In deze bestuursrapportage worden we tevens geconfronteerd met een toename van risico's. Het 
grootste risico betreft de actuele landelijke problematiek rondom de vergoeding van kunststof 
verpakkingen. Als gevolg van de raamovereenkomst Kunststof verpakkingen is de vergoeding voor 
gemeenten afhankelijk van de door de afnemer gesorteerde tonnages en niet van de door Avri 
ingezamelde en aangeboden tonnages. Hierdoor lopen gemeenten risico dat een lager tonnage 
geschikt is voor vermarkten naar de eindverwerker.  
De gevolgen van het gewijzigde risicoprofiel voor de weerstandsratio zijn beschreven in het onderdeel 
'Financiën' van dit voorstel en in de Berap. 
 
Beoogd effect 
De budgetten van 2017 bijstellen en inzicht geven in de verwachte financiële resultaten van 2017. 
 
 

Argumenten 
1.1 Het vaststellen van de bestuursrapportage  en de daarin opgenomen (programma)budgetten is een 
bevoegdheid van het Algemeen Bestuur.  
 
2.1  Het bijstellen van de begroting is een bevoegdheid van het Algemeen Bestuur. 
Kanttekeningen 
Geen. 
  
Communicatie 
De bestuursrapportage 2017 wordt in september behandeld in het Financieel overleg GR Avri met de 
regiogemeenten. Bestuurlijk relevante opmerkingen kunnen in de vergadering van het Algemeen 



Bestuur worden ingebracht. De bestuursrapportage 2017 wordt na vaststelling digitaal beschikbaar 
gesteld via de website van Avri. 
 
Financiën 
 
Ontwikkeling baten en lasten 
In onderstaande tabel is de ontwikkeling van baten en lasten per programma weergegeven. Vervolgens 
worden de verwachte exploitatie resultaten toegelicht. 
 

 
 
Programma basispakket 
Voor het programma basispakket wordt een positief exploitatiesaldo van € 27.000 verwacht. Dit saldo 
wordt toegevoegd aan de voorziening Basispakket. De totale baten en lasten van dit programma stijgen 
van 23,4 mln. naar 24,2 mln. (+3%). Ondanks het geringe exploitatiesaldo zijn er diverse onderliggende 
mutaties, die in onderstaande tabel zijn weergegeven. Voor de onderbouwing van deze mutaties 
verwijzen wij naar de bestuursrapportage. 
 

 
Programma Pluspakket 
Het programma pluspakket kent een exploitatiesaldo van € 0. Dit is het gevolg van het uitgangspunt dat 
Avri tegen kostprijs de activiteiten uitvoert en de IBOR activiteiten op basis van de raamovereenkomst 
met de gemeente verrekend. De baten en lasten nemen fors toe: van € 14,7 mln. naar € 18,5 mln. 
(+26%). De forse toename wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de uitvoering van diverse 
investeringsprojecten. Daarnaast stijgen de baten en lasten door aanvullende handhavingopdrachten 

BATEN EN LASTEN PROGRAMMA'S AVRI Begroting Berap Verschil Verschil

2017 2017

Lasten

Programma basispakket 23.451.000 24.219.000 768.000 3%

Programma pluspakket 14.712.000 18.546.000 3.834.000 26%

Programma bedrijfsafval 1.570.000 1.626.000 56.000 4%

Totaal lasten 39.733.000 44.391.000 4.658.000 12%

Baten

Programma basispakket 23.451.000 24.219.000 768.000 3%

Programma pluspakket 14.712.000 18.546.000 3.834.000 26%

Programma bedrijfsafval 1.578.000 1.749.000 171.000 11%

Totaal baten 39.741.000 44.514.000 4.773.000 12%

Saldo baten en lasten 8.000 123.000 115.000 -

Gemeentelijke bijdrage (o.b.v. bijdrageverordening) 0 0 0 -

Resultaat voor bestemming 8.000 123.000 115.000 -

Onttrekking uit reserves 0 0 0 -

Storting naar reserves 8.000 123.000 115.000 -

Resultaat na bestemming 0 0 0 -

Voor- en nadelen programma basispakket 2017 Mutatie

x € 1.000

Voordelen Aanbiedingen restafval huishoudens 180

Marktvergoeding papier 550

Nieuw contract kleding 220

950

Nadelen Bijstelling opbrengsten kunststof verpakkingen 2017 -200

Bijstelling opbrengsten drankenkartons 2017 -130

Sorteer- en vermarktingverliezen kunststof verpakkingen 2016 -170

Hoger verwerkingstarief hout -120

Toename verwerkingskosten door stijging gebruik milieustraten -110

Toename productiekosten door stijging gebruik milieustraten -160

Kostenstijging door nieuwe CAO gemeenten -65

Overige, per saldo 32

-923

Totaal saldo voor- en nadelen programma basispakket 27



voor een aantal gemeenten. 
 
Programma Bedrijfsafval 
Het netto resultaat van dit programma wordt positief bijgesteld naar € 115.000. Het rendement bedraagt 
8% op de omzet en ligt in lijn met de realisatiecijfers 2016 en begroting 2018. De bijstelling van het 
resultaat wordt voor ca. 80% veroorzaakt door de stijging van de marktvergoeding voor het ingezamelde 
bedrijfspapier, als gevolg van de wereldwijd aanhoudende grote vraag naar papier. Daarnaast zorgt het 
economisch herstel voor een groter aanbod van hoeveelheden afvalstromen door bedrijven en stijging 
van het resultaat. 
 
Weerstandsvermogen 
In deze bestuursrapportage is het risicoprofiel van Avri geactualiseerd. In onderstaande tabel is de 
ontwikkeling van de weerstandsratio's weergegeven ten opzichte van de jaarstukken 2016 (jan. 2017)..  
 

 
 
De weerstandsratio van het programma basispakket daalt van 0,6 (Onvoldoende) naar 0,3 (Ruim 
onvoldoende). Dit is het gevolg van enerzijds toegenomen  risico's (van  € 2,0 mln. naar € 2,4 mln.)  
rondom de vergoeding van kunststof verpakkingsmateriaal, het risico op een dalend aanbod van 
restafval door huishoudens en het risico op naheffing van vennootschapsbelasting (vpb) over 2016. 
Gelijktijdig daalt de weerstandscapaciteit voor de risico's van het basispakket met € 0,5 mln. (ingezet ten 
gunste van het tarief afvalstoffenheffing 2017) naar € 0,7 mln..  
 
Daarnaast laten de in de inleiding beschreven grilligheden op de afval- en grondstoffenmarkt en de 
landelijke onzekerheden rondom de verwerking van kunststof verpakkingen zien dat de financiële 
uitkomsten voor begrotingsjaar 2017 (nu neutraal geprognosticeerd) uiterst onzeker zijn. Gemeenten 
dienen weerstandscapaciteit voor GR Avri in overweging te nemen.  
 
Voor het programma bedrijfsafval neemt het weerstandsvermogen toe als gevolg van de positieve 
bijstelling van het resultaat op bedrijfsafval. 
 
Uitvoering 
Niet van toepassing. 
 
Bijlagen 
1. Bestuursrapportage 2017 Avri 
 

Ontwikkeling ratio weerstandsvermogen

Programma

Jaarstukken 

2016

Berap 

2017 Verschil

Basispakket 0,6 0,3 -0,3

Pluspakket 1,0 1,0 0,0

Bedrijfsafval 1,0 3,0 2,0
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1 INLEIDING 
 
Deze bestuursrapportage gaat in op de (beleids)ontwikkelingen binnen GR Avri in 2017 en is daarnaast 
overwegend financieel van aard. Het heeft als belangrijk doel om de gemeenten te informeren over de voortgang 
van de uitvoering van het vastgestelde beleid en de hiermee gepaard gaande uitputting van budgetten.  
 
De rapportage gaat in op afwijkingen van de verwachte realisatiecijfers 2017 (prognose) ten opzichte van de GR 
begroting 2017 (inclusief 1e wijziging zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur van GR Avri in december 
2016). 
 
Leeswijzer 
Na de beschrijving van de algemene ontwikkelingen in 2017 (hoofdstuk 2) en de bestuurlijke samenvatting 
(hoofdstuk 3) gaan we per programma in op de relevante ontwikkelingen en de financiële prognose voor 2017.  
 
In deze bestuursrapportage komen de volgende (vastgestelde) programma's aan bod: 

 Programma Basispakket 

 Programma Pluspakket 

 Programma Bedrijfsafval 
 

Vervolgens gaan we in deze bestuursrapportage in op de ontwikkelingen binnen de bedrijfsvoering van Avri.  
Deze zijn - evenals in de begroting 2018 - in een separaat hoofdstuk ondergebracht. Daarnaast wordt een 
prognose gegeven van de ontwikkeling van de reserves en voorzieningen en zijn de risico's binnen Avri opnieuw 
beoordeeld. Hierdoor komen we tot een geactualiseerd beeld van het weerstandsvermogen. Dat is belangrijk 
gezien de lage stand van de reserves binnen Avri. Tot slot gaan we in op de verwachte uitputting van de 
investeringskredieten. 
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2 ONTWIKKELINGEN 2017 

In dit hoofdstuk gaan we in op diverse ontwikkelingen in 2017. Dit hoofdstuk dient enerzijds als terugblik op het 
eerste halfjaar van 2017 en gaat anderzijds in op bestuurlijk relevante ontwikkelingen die momenteel (juli 2017) 
actueel zijn. 
 
2.1 Uitwerking beleid en projectplan "Van Afval Naar Grondstof" per 2019 

Afgelopen half jaar heeft Avri gewerkt aan voorstellen voor nieuw afvalbeleid. Daarin is nauw samengewerkt met 
de beleidsadviseurs van de tien gemeenten.  Er zijn twee beleidsvarianten ontwikkeld. 
 
De eerste variant hield in dat het restafval slechts 1 keer per maand opgehaald wordt waarbij de restafvalcontainer 
nog maar 140 liter groot mag zijn en de inwoners een extra container krijgen voor plastic. De tweede variant hield 
in dat het restafval niet langer thuis wordt opgehaald, maar je het afval zelf weg moet brengen. Beide varianten zijn 
toegelicht in beeldvormende avonden van de tien gemeenten. In de vergadering van Algemeen Bestuur van Avri 
op 9 maart bleek een meerderheid van de gemeenten voorstander van de tweede variant.  
 
De keuze voor variant twee houdt in dat vanaf 2019 alleen de herbruikbare stromen (grondstoffen) worden 
opgehaald bij de inwoners. Restafval wordt dus niet meer opgehaald bij de mensen thuis. Dat is een fundamentele 
breuk met een systeem dat honderden jaren heeft gefunctioneerd.  Dit beleid is net als het huidige beleid (Goed 
Scheiden Loont sinds 2014) eerlijker en beter. Alleen is het niet op alle onderdelen voor iedereen 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 nog beter scheiden en is de verwachting 
(gebaseerd op ervaringen elders) dat de hoeveelheid restafval halveert.  Omdat de hoeveelheid restafval zal 
halveren en Avri alleen nog grondstoffen ophaalt bij de inwoners thuis, noemen we het beleid daarom: Van Afval 
Naar Grondstof (VANG). 
 
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. 
Dat gedrag resulteert in bijplaatsingen bij ondergrondse containers en vervuiling van de herbruikbare 
grondstofstromen. Daarom wordt geïnvesteerd in handhaving (1,5 fte structureel extra) en is ook de inzet van 
camera's als optie in het projectplan 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. 
 
In het tweede kwartaal van dit jaar heeft Avri gewerkt aan een projectplan. In dat plan zijn de benodigde 
investeringen verder uitgewerkt en de kosten en inkomsten nader gespecificeerd zijn. Het betreft bijvoorbeeld de 
kosten voor de honderden extra ondergrondse containers, maar ook de kosten voor extra handhaving en de 
verminderde inkomsten op de grondstofstromen. Dit plan ligt voor in het AB vergadering van 26 oktober 2017. Op 
basis van dat plan kan Avri, na goedkeuring door het Algemeen Bestuur, de voorbereidingen starten voor het 
nieuwe afvalbeleid.  

2.2 Vergoeding kunststof verpakkingen 

De vergoedingenstructuur voor kunststof verpakkingen is gebaseerd op de raamovereenkomst Verpakkingen. 
Gezien de complexiteit van de financieringsafspraken (rondom meerdere boekjaren, fracties etc.) zijn de highlights 
per boekjaar verdeeld. 
 
Vordering 2015 
In de jaarrekening 2015 heeft Avri melding gemaakt van een openstaande vordering op Stichting Afvalfonds 
betreffende de vergoeding voor het kunststof verpakkingsmateriaal over een gedeelte van 2015. Over de 
openstaande vordering op Stichting Afvalfonds uit 2015 zijn de bestuurders regelmatig geïnformeerd. In de 
jaarrekening van 2016 is op basis van het verloop van het juridische proces een reservering getroffen voor dit risico 
(€ 196.000). De verwachting is dat we aan het einde van de zomer 2017 de besprekingen met Stichting Afvalfonds 
worden afgerond. De verwachte resultaten kunnen we gezien het juridische proces op dit moment (juli 2017) nog 
niet rapporteren. Er is geen aanvullende financiële reservering in voorliggende bestuursrapportage verwerkt. 
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Afrekening 2016 
In april 2017 is Avri door de sorteerder geïnformeerd over de definitieve afrekening (vermarkte tonnages) over 
2016. Voor 2016 hebben we te maken met een nadeel door tonnageverlies als gevolg van vochtverlies van 
aangeleverde en gesorteerde drankenkartons. Dit effect was bij de jaarrekening nog niet voorzien, aangezien 2016 
het eerste jaar is waarover de definitieve afrekening kan worden opgemaakt. Het financiële effect is verwerkt in 
voorliggende bestuursrapportage (programma Basispakket). 
 
Bij de sorteerder liggen eind 2016 grote hoeveelheden niet gesorteerde tonnen vanwege capaciteitsgebrek in de 
sorteerlijnen. Daarnaast lag er ook een  forse hoeveelheid gesorteerde tonnen in afwachting van vermarkting 
gezien de slechte grondstoffentarieven. De vergoeding aan Avri vanuit Nedvang vindt plaats over vermarkte 
tonnen (dit is conform raamovereenkomst Afvalfonds-VNG).  
 
Vergoeding 2017 
Over 2017 is de vergoeding van € 788,- naar € 756,- per ton verlaagd (zoals aangegeven in de meerjarenbegroting 
op basis van de raamovereenkomst Stichting Afvalfonds met VNG). De aanvullende vermarktingsvergoeding is 
voorlopig gesteld op € 90,- per ton terwijl de sorteerder een vergoeding van € 120 per ton vraagt. Dit geeft 
discussie tussen Nedvang en de sorteerder. Volgens de raamovereenkomst gaat de vermarktingsvergoeding 1 op 
1 van Nedvang naar de sorteerder en verwacht Avri dus geen financieel risico te lopen.  
 
Daarnaast is er momenteel nog steeds discussie tussen VNG en Afvalfonds over de kunststof niet-verpakkingen. 
Stichting Afvalfonds is van mening dat voor deze fracties geen vergoeding dient te worden uitgekeerd. Inschatting 
is dat dit ongeveer 7% van het totaal ingezamelde tonnage kunststoffen betreft (circa 250 ton). Daarnaast is er nog 
steeds discussie over de verwerking van PET-schalen. Hiervoor is geen verwerkingsmethode waardoor het 
thermisch recyclen (verbranden) één van de weinige opties is. Naar schatting gaat dit om 5% van het totaal 
ingezamelde kunststof (circa 190 ton) waarvan het onzeker is of hier een vergoeding voor komt. Het thermisch 
recyclen is voor vergoeding namelijk uitgesloten op basis van de raamovereenkomst. In voorliggende 
bestuursrapportage is hiervoor geen aanvullende reservering verwerkt. 
 
Zowel de discussie over de vermarktingsvergoeding als over de uitbetaling van kunststof niet-verpakkingen gelden 
voor de jaren 2016 en 2017. 
 
2.3  Uitvoering Integraal Beheer Openbare Ruimte 

Sinds de overname van de gemeentelijke buitendiensten werkt Avri samen met de gemeenten aan de 
professionalisering van de nieuwe dienstverlening. Dit heeft onder andere geresulteerd in een verbeterde 
rapportage over de verantwoording van het uitgevoerde werk, begroting en een met de gemeente afgestemde 
planning&control cyclus. De begroting 2018 is voor 1 juli 2017 bij de gemeenten ingediend.  

De afgelopen maanden zijn er diverse berichten in de media verschenen over de uitvoering van werkzaamheden 
door Avri. Hoewel de gerealiseerde beeldkwaliteit in hoofdlijnen voldoet aan de afspraken uit de DVO, realiseren 
we ons dat het beeld bij raadsleden hiermee niet altijd overeenkomt. We zijn voornemens om middels 
bijeenkomsten met raadsleden informatie te verstrekken over de beeld-kwaliteit methode, waarin (middels foto's) 
inzicht wordt gegeven in de afgesproken normen. Daar waar onduidelijkheid bestaat over de monitoring hebben 
Avri en gemeente reeds een gezamenlijke monitoring opgezet. We zien daarnaast een landelijke trend dat door 
wettelijke ontwikkelingen (zoals de bestrijding van onkruid zonder gif) de beeldkwaliteit daalt.  
 
Uit gesprekken die afgelopen half jaar gevoerd zijn met medewerkers van de overgekomen buitendiensten blijkt 
dat zij (ondanks de verschenen publiciteit) erg tevreden zijn over Avri als werkgever. Daarnaast is afgelopen half 
jaar gewerkt aan de verdere uitbreiding van het aantal medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook 
heeft Avri in het eerste half jaar contact gezocht met de reclassering en met vluchtelingenwerk Nederland. Aan de 
reclassering is het aanbod gedaan om mensen met lichte vergrijpen te begeleiden. Met vluchtelingenwerk is 
onderzocht in hoeverre Avri statushouders kan begeleiden met het oog op integratie van statushouders in de 
samenleving. Ondertussen heeft Avri daarin de eerste ervaringen opgedaan.   
 
2.4 Strategisch Bedrijfsplan Avri 2017-2020 
Het afgelopen half jaar heeft Avri gewerkt aan het strategisch bedrijfsplan van Avri voor de periode 2017 t/m 2020. 
Hier staat de missie, visie en strategie beschreven en wordt kort teruggeblikt op het vorige bedrijfsplan. Daaruit 
wordt duidelijk dat Avri zich ontwikkeld heeft tot een organisatie die: 
 

1. grondstoffen inzamelt in plaats van afval; 
2. het takenpakket heeft verbreed met integraal beheer van de openbare ruimte; 
3. bedrijfsmatig, transparant en klantgericht werkt; 
4. maatschappelijk verantwoord onderneemt. 



 

6 

Deze koers wil Avri vasthouden in de komende bedrijfsplanperiode, omdat we hiermee nog steeds invulling geven 
aan bestaande maatschappelijke ontwikkelingen en wensen. Daaraan hebben we nog 2 strategische punten 
toegevoegd die deze koers aanvullen: 

1. Proactief inspelen op veranderingen in de maatschappij en maatschappelijke initiatieven mogelijk maken 
(adaptieve organisatie); 

2. Verbeteren van de duurzame houding van inwoners en bedrijven (moraliteit) ten opzichte van grondstoffen 
en de openbare ruimte. 

Om hieraan vorm te geven zijn 7 strategische doelen benoemd met subdoelen die zoveel mogelijk SMART 
geformuleerd zijn. Het strategisch bedrijfsplan ligt voor in de AB vergadering van 26 oktober 2017. 
 
2.5 Organisatie wijziging bedrijfsvoering 
In het afgelopen half jaar is een organisatiewijziging doorgevoerd. Aanleiding was het vertrek van de manager 
bedrijfsvoering in 2016. De afdeling Bedrijfsvoering bestond bij Avri uit veel verschillende vakgebieden, zoals 
P&O/KAM en Financiën/ ICT. Deze vakgebieden vragen veel specialistische kennis van de leidinggevende en zijn 
daarom lastig te combineren in één managementfunctie. Daarom heeft het Dagelijks Bestuur op verzoek van het 
MT van Avri besloten om de managementfunctie te laten vervallen. De teammanagers die leiding geven aan de 
teams Fin/I&A en P&O/KAM maken nu onderdeel uit van het MT.  
 
De organisatiewijziging is doorgevoerd in april en levert een financiële besparing op omdat de managementfunctie 
wordt ingevuld door de bestaande formatie. De besparing is verwerkt in voorliggende bestuursrapportage. Door 
deze wijziging verbetert de bestuurbaarheid van de organisatie. De managers van de 2 teams (nu 'hoofden' 
genoemd) brengen namelijk veel kennis in het MT wat leidt tot kwalitatief betere en snellere besluiten. 
 
2.6 Vennootschapsbelasting 
Overheidsondernemingen, waaronder ook gemeenschappelijke regelingen, zijn sinds 1 januari 2016 
belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Dit houdt in dat Avri over haar ondernemingsactiviteiten aangifte 
vennootschapsbelasting moet doen over het boekjaar 2016 en de daarop volgende boekjaren. 
 
In 2016 is de vennootschapsbelastingplicht van Avri onderzocht. Avri heeft de fiscale duiding van de GR 
activiteiten geanalyseerd. Deze analyse is vervolgens voorgelegd aan de Belastingdienst en kan als volgt worden 
samengevat: 
 

Programma's Avri Vpb plicht? Onderbouwing 

Programma Basispakket Geen vpb-plicht Publiekrechtelijke taak 

Programma Pluspakket  Geen vpb-plicht Geen winstoogmerk 

Programma Bedrijfsafval vpb-plicht Ondernemersactiviteit 

        Tabel 1: prognose vpb plicht programma's Avri 

 
Ook Avri Realisatie B.V. en Avri Solar B.V. worden betrokken in het onderzoek. Over de belastingplicht van beide 
B.V.'s vindt nog overleg plaats. 
 
Discussie in de afvalbranche 
Omdat in de afvalbranche nog een aantal onduidelijkheden bestaan wanneer het om de nieuwe wet gaat, voert 
branchevereniging NVRD overleg met de Belastingdienst om deze onduidelijkheden weg te nemen. De 
Belastingdienst staat op het standpunt dat de verkoop van grondstoffen een belaste ondernemersactiviteit is en 
niet binnen het cluster 'inzameling huishoudelijk afval' valt. Naar verwachting zal het overleg met de belastingdienst 
nog dit jaar worden afgerond. 
 
Vervolgacties Avri 
In verband met bovenstaande discussie en onduidelijkheid heeft Avri voor het jaar 2016 uitstel aangifte 
vennootschapsbelasting aangevraagd. In het 3

e
 kwartaal van 2017 zal Avri een voorlopige aanslag aanvragen die 

te zijner tijd op basis van de definitieve aanslag vennootschapsbelasting 2016 met de Belastingdienst wordt 
verrekend. Daarmee wachten we de uitkomsten van de branche afspraken af en wordt gelijktijdig een hoge 
heffingsrente vermeden indien het standpunt van de Belastingdienst over de fiscale behandeling van grondstoffen 
standhoudt. Daarmee zouden alle gemeenten in Nederland te maken krijgen, wat naar verwachting een verhoging 
van de afvalstoffenheffing tot gevolg heeft. Daarnaast is er nog geen duidelijkheid over de wijze van 
resultaatbepaling van deze activiteit.  

Een belastingplicht over het resultaat op verkoop van grondstoffen (omzet ca. € 6 mln.) is niet voorzien in de 
jaarstukken 2016, aangezien uit 1e (landelijke) berichtgeving en standpunten alle taken binnen de 
afvalstoffenheffing niet vpb-plichtig zouden zijn, gezien de publiekrechtelijke taak. Het risico op naheffing voor het 
jaar 2016 is toegevoegd aan het risicoprofiel voor het programma Basispakket (zie par. 9.2).  
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3 BESTUURLIJKE SAMENVATTING 
 

3.1 Resultaten per programma 

Programma Basispakket 
Voor het programma Basispakket wordt een positief exploitatiesaldo van € 27.000 verwacht. Dit saldo wordt 
toegevoegd aan de voorziening Basispakket. De totale baten en lasten van dit programma stijgen van 23,4 mln. 
naar 24,2 mln. (+3%). Ondanks het geringe exploitatiesaldo zijn er diverse onderliggende mutaties, die de 
grilligheid van dit programma typeren.  
 

  
     Tabel 2: voor- en nadelen programma Basispakket 2017 

 
De baten afvalstoffenheffing worden met 0,8% positief bijgesteld door toename van het gemiddeld aantal 
aanbiedingen restafval. Hoewel de gemiddelden in lijn liggen met de realisatiecijfers 2016, zijn ze gemiddeld per 
huishouden 0,4 aanbieding hoger dan in de begroting 2017 werd aangenomen.  
 
Evenals in 2016 wordt geprofiteerd van een aanhoudend hoge marktvergoeding voor het papier. De vergoeding ligt 
ook in 2017 ver boven begroting en op het hoogste niveau in jaren. De actuele, hoge vergoeding wordt 
voornamelijk veroorzaakt door aanhoudende grote vraag vanuit China en Amerika en het wereldwijd toenemende 
aantal internet bestellingen, wat een grotere vraag naar karton tot gevolg heeft. In deze bestuursrapportage wordt 
de begrote vergoeding (€ 82,50) bijgesteld naar € 125 per ton (+52%), wat een stijging van baten van € 550.000 tot 
gevolg heeft. Voor kleding is voor een hoger verwerkingstarief t/m 2018 ingeschreven bij de aanbesteding.  
 
Als gevolg van de raamovereenkomst Kunststof verpakkingen is de vergoeding voor Avri afhankelijk van de 
gesorteerde tonnages en niet van de door Avri ingezamelde en aangeboden tonnages. Hierdoor lopen gemeenten 
(Avri) risico dat een lager tonnage geschikt is voor vermarkten naar de eindverwerker. De vergoeding voor 
gemeenten is daarmee afhankelijk van de verwerking, beoordeling van kwaliteit en informatie van de sorteerders. 
Hierbij wordt risico gelopen op vochtverlies, vermenging met kunststof verpakkingen van andere gemeenten en 
daardoor wellicht meer vervuiling (met lagere opbrengsten tot gevolg). Zaken als vochtverlies, kunststof niet-
verpakkingen en PET trays zijn momenteel dan ook bespreekpunten tussen VNG, Stichting Afvalfonds en 
sorteerders, die verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor vergoedingen aan gemeenten. Op basis van de 
eindafrekening van de sorteerder levert dit over 2016 een niet voorzien verlies op van € 170.000. Ook voor 2017 
worden de opbrengsten met € 100.000 afgeraamd, waarnaast tevens € 100.000 wordt afgeraamd als gevolg van 
een achterblijvend aanbod van kunststof verpakkingen door huishoudens.  
 
Ook de opbrengsten voor drankenkartons worden afgeraamd. De begroting 2017 is gebaseerd op ervaringscijfers 
uit 2016 waarin een gering aantal gemeenten drankenkartons inzamelden. Zoals ook geconstateerd bij de 
jaarstukken 2016 blijkt de hoeveelheid in werkelijkheid beduidend lager te zijn. Daarnaast wordt (net als voor het 
kunststof) rekening gehouden met gewichtsverlies uit het sorteerproces (zie vorige alinea).  
 

Voor- en nadelen programma basispakket 2017 Mutatie

x € 1.000

Voordelen Aanbiedingen restafval huishoudens 180

Marktvergoeding papier 550

Nieuw contract kleding 220

950

Nadelen Bijstelling opbrengsten kunststof verpakkingen 2017 -200

Bijstelling opbrengsten drankenkartons 2017 -130

Sorteer- en vermarktingverliezen kunststof verpakkingen 2016 -170

Hoger verwerkingstarief hout -120

Toename verwerkingskosten door stijging gebruik milieustraten -110

Toename productiekosten door stijging gebruik milieustraten -160

Kostenstijging door nieuwe CAO gemeenten -65

Overige, per saldo 32

-923

Totaal saldo voor- en nadelen programma basispakket 27
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Evenals aangegeven in de jaarstukken 2016, staan de verwerkingskosten voor hout onder enorme marktdruk, 
waardoor de verwerkingstarieven nog verder zullen stijgen. De stijging hangt samen met een marktoverschot aan 
hout onder andere door de import vanuit Engeland. Bovendien wordt de subsidie op biomassa vanaf najaar 2017 
afgeschaft, dit zal een extra stijging van het verwerkingstarief gedurende 2017 teweeg brengen. Samen met de 
stijging van het aanbod, komt het verwachte nadeel op verwerkingskosten op € 117.000.  
 
De bezoekersaantallen op de milieustraten liggen ca. 10% hoger dan normaal. Dit wordt verklaard door de 
verbeterde economische omstandigheden.  De capaciteit van toezichthouders is hierop uitgebreid. Daarnaast zijn 
de verwerkingskosten hoger als gevolg van het hogere aanbod. De productiekosten nemen daarnaast toe door de 
nieuwe CAO Gemeenten (1 mei 2017 tot 1 januari 2019). Hierdoor gaan we uit van een stijging van salarislasten 
van 1,5%. 
 
Programma Pluspakket 
Het programma pluspakket kent een exploitatiesaldo van € 0. Dit is het gevolg van het uitgangspunt dat Avri tegen 
kostprijs de activiteiten uitvoert en de IBOR activiteiten op basis van de raamovereenkomst met de gemeente 
verrekend. De baten en lasten nemen fors toe: van € 14,7 mln. naar € 18,5 mln. (+26%). De forse toename wordt 
hoofdzakelijk veroorzaakt door de uitvoering van diverse investeringsprojecten. Behalve investeringen in riolering 
voert Avri met ingang van 2017 ook investeringen in openbare verlichting en rehabilitatie van wegen uit op verzoek 
van gemeente Neerijnen. Daarnaast stijgen de baten en lasten door aanvullende handhavingopdrachten voor een 
aantal gemeenten. 
 
Programma Bedrijfsafval 
Het netto resultaat van dit programma wordt positief bijgesteld naar € 123.000. Het rendement bedraagt 8% op de 
omzet en ligt in lijn met de realisatiecijfers 2016 en begroting 2018. De bijstelling van het resultaat wordt voor ca. 
80% veroorzaakt door de stijging van de marktvergoeding voor het ingezamelde bedrijfspapier, als gevolg van de 
wereldwijd aanhoudende grote vraag naar papier. Daarnaast zorgt het economisch herstel voor een groter aanbod 
van hoeveelheden afvalstromen door bedrijven en stijging van het resultaat. 
 
3.2 Toenemende risico's 

Het risicoprofiel van het basispakket neemt toe van € 2,0 naar € 2,4 mln. Naast de in de vorige paragraaf 
beschreven situatie rondom de vergoeding van kunststof verpakkingen , worden meer financiële risico's aan het 
risicoprofiel toegevoegd. 
 
Op basis van de ervaring van 2016 wordt het generieke risico op wijziging van het aanbiedgedrag van restafval 
door huishoudens opgenomen. De gescheiden inzameling van drankenkartons had in 2016 een groot nadelig 
effect op het aantal aanbiedingen restafval en hieruit volgende opbrengsten (€ 0,4 mln. minder opbrengsten als 
gevolg van gemiddeld 1 aanbieding restafval per huishouden minder op jaarbasis). Voor de beleidswijziging per 
2019 wordt het risico verwerkt in het tarief afvalstoffenheffing. 
 
Daarnaast is er momenteel onduidelijkheid in de afvalbranche over de vennootschapsbelasting (vpb) plicht over de 
verkoop van ingezamelde grondstoffen (zie par. 2.6). Daarmee zouden alle gemeenten in Nederland te maken 
krijgen, wat naar verwachting een verhoging van de afvalstoffenheffing tot gevolg heeft. Bovendien is er nog geen 
duidelijkheid over de wijze van resultaatbepaling van deze activiteit. Wij nemen een schatting van de naheffing 
over het boekjaar 2016 in het risicoprofiel op, aangezien dit niet in de jaarstukken 2016 is voorzien.  
 
In onderstaande tabel is per programma de ontwikkeling van de ratio weerstandsvermogen weergegeven.  
 

 
Tabel 3: ontwikkeling weerstandsratio's 

 
Voor het programma basispakket daalt het weerstandsvermogen door toename van de hiervoor beschreven 
risico's met € 0,4 mln. en gelijktijdig de daling van de weerstandscapaciteit met € 0,5 mln. (ingezet ten gunste van 
het tarief afvalstoffenheffing 2017) naar € 0,7 mln.. De weerstandsratio daalt van 0,6 (Onvoldoende) naar 0,3 
(Ruim onvoldoende). Daarnaast laten de in de vorige paragraaf beschreven grilligheden op de afval- en 
grondstoffenmarkt en de landelijke onzekerheden rondom de verwerking van kunststof verpakkingen zien dat de 

Ontwikkeling ratio weerstandsvermogen

Programma

Jaarstukken 

2016

Berap 

2017 Verschil

Basispakket 0,6 0,3 -0,3

Pluspakket 1,0 1,0 0,0

Bedrijfsafval 1,0 3,0 2,0
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financiële uitkomsten voor begrotingsjaar 2017 (nu neutraal geprognosticeerd) uiterst onzeker zijn. Gemeenten 
dienen weerstandscapaciteit voor GR Avri in overweging te nemen. Voor het programma bedrijfsafval neemt het 
weerstandsvermogen toe als gevolg van de positieve bijstelling van het resultaat op bedrijfsafval. 
 
3.3 Ontwikkelingen bedrijfsvoering 

In 2017 zijn diverse verbeteringen in de bedrijfsvoering van Avri doorgevoerd. In het Dagelijks Bestuur is besloten 
om de afdeling bedrijfsvoering anders in het managementteam te positioneren. Eén generieke manager is 
vervangen door twee hoofden; een hoofd Financien/ICT en een hoofd P&O/KAM. Hierdoor worden risico's eerder 
onderkend en kunnen kansen sneller benut worden. Dit zal leiden tot kwalitatief betere besluiten en scherpere 
controle op het naleven van regels en kaders. 
 
Daarnaast zijn diverse verbeteringen doorgevoerd om meer grip te krijgen op de budgetuitputting bij de uitvoering 
van de IBOR taken. Voorbeelden zijn de verbetering van budgetrapportages, aanscherping van interne 
procedures, vereenvoudiging van de administratie en intensieve samenwerking tussen de vakafdeling, financiën en 
contractmanagers. De genoemde stappen hebben mede geresulteerd in sterk verbeterde werkbegrotingen en 
rapportages. Deze zijn meer gestructureerd van opzet en bieden gedetailleerder inzicht in de verwachte uitgaven. 
Avri was dankzij deze verbeteringen in staat de werkbegroting 2018 tijdig aan de gemeenten aan te leveren. 
 
Ook stonden de eerste maanden van 2017 in het teken van de eerste zelfstandige jaarstukken 2016 en de 
begroting 2018. In deze begroting zijn diverse verbeteringen doorgevoerd, zoals de aansluiting op de 
geactualiseerde nota Reserves en Voorzieningen en nota Risicomanagement. Ook zijn de cijfers uit het 
programma Pluspakket gedetailleerder inzichtelijk gemaakt en aangesloten met de actuele IBOR werkbegrotingen. 
Tot slot zijn de nieuwe verslaggeving vereisten volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verwerkt. 
De jaarstukken 2016 en begroting 2018 zijn in juli 2017 door het Algemeen Bestuur vastgesteld.  
 
ICT projecten 
Op 22 december 2016 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de uitvoering van het ICT projectplan 2017. Met 
de uitvoering van deze projecten wordt een verhoging van de efficiency en een verkleining van de bedrijfsvoering 
risico's beoogd. In dit projectplan zijn 5 ICT projecten opgenomen, waarvan 2 specifiek voor de uitvoering van 
IBOR activiteiten. De ICT projecten zijn in volle gang en worden naar verwachting binnen budget afgerond. 
Onderstaand een opsomming per project: 
 
Het advies voor een optimale ICT infrastructuur voor Avri heeft geresulteerd in een advies voor de korte termijn (1 
tot 3 jaar) voor verlenging van de samenwerking met GR Regio Rivierenland. Avri volgt dit advies op, mede gezien 
de voorkeur voor regionale samenwerking en gaat na de zomer in gesprek voor de technische en contractuele 
uitwerking.  
 
De implementatie van boordcomputers in de voertuigen voor Afvalbeheer (optimalisatie werkprocessen) heeft 3 
maanden vertraging (naar najaar 2017) opgelopen als gevolg van de onvoorziene inkoopprocedure. De 
inkoopprocedure wordt momenteel gevolgd, waarbij implementatie na de zomer van start gaat. Gezien de grote 
impact op de uitvoerende processen en de hoeveelheid gebruikers in de uitvoering is extra zorgvuldigheid bij de 
implementatie geboden. 
 
De implementatie van een Document Management Systeem heeft intussen geresulteerd in de aanschaf van een 
systeem. Het project kent een vertraging van 2 maanden, waardoor live gang na de zomer is gepland en het 
project in het najaar van 2017 wordt afgerond. De vertraging is het gevolg van lange doorlooptijden in afspraken 
met leveranciers en extra technische installatietests in de selectiefase. De verwachting is dat het project binnen 
budget wordt afgerond. 
 
De invoering van de projectadministratie IBOR is nog niet van start gegaan. Na besluitvorming door het Algemeen 
Bestuur is het projectvoorstel aan de IBOR gemeenten voorgelegd en zijn de functionaliteiten en financiën in maart 
2017 besproken, waarna door Avri goedkeuring is gevraagd. Hierbij is gebleken dat het systeem budgetneutraal 
voor de gemeenten per 2018 kan worden ingevoerd. Vanwege de prioriteiten op de P&C cyclus voor de IBOR 
gemeenten in het eerste halfjaar van 2017, is het project nog niet van start gegaan. Avri onderzoekt in eerste 
instantie of zij kan samenwerken met branchegenoten.  
 
De invoering van een meldingen systeem IBOR ligt op planning conform de met gemeenten afgestemde live datum 
van 1 januari 2018. Na besluitvorming door het Algemeen Bestuur is het projectvoorstel aan de IBOR gemeenten 
voorgelegd en zijn de functionaliteiten en financiën in maart 2017 besproken, waarna door Avri goedkeuring is 
gevraagd. Hierbij is gebleken dat het systeem budgetneutraal voor de gemeenten per 2018 kan worden ingevoerd. 
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4 PROGRAMMA BASISPAKKET 

 

 

 

 

BASISPAKKET 

 

 

 

  

4.1 Inleiding 

In het programma Basispakket zijn de diensten opgenomen die Avri uitvoert voor de 10 gemeenten in Rivierenland. 
Met deze diensten geeft Avri invulling aan de gemeentelijke afvaltaak van inzameling en verwerking van 
huishoudelijke afvalstoffen én aan het Regionale Afvalbeheer Plan. In dit plan zijn de ambities en speerpunten van 
de 10 gemeenten op het gebied van afval en grondstoffen vastgelegd. 

 
4.2 Beleidsontwikkelingen 

In maart 2017 heeft het Algemeen Bestuur besloten nieuw beleid in te voeren, waarbij naast de financiële prikkel 
ook de comfortprikkel wordt ingebouwd. Hiermee wordt een verdere reductie van het restafval nagestreefd. De 
regionale doestelling voor 2020 is in het nieuwe beleid vastgesteld op 75 kilo restafval per persoon per jaar. Dat ligt 
zelfs onder de landelijke doestelling voor 2020 (100 kg restafval per persoon per jaar). De door de gemeenten 
gekozen variant "restafval op afstand" wordt momenteel in een projectplan uitgewerkt om vanaf 2019 uit te voeren 
(zie ook par. 2.1 op pagina 4).  
 
Voor het begrotingsjaar 2017 zijn er geen ontwikkelingen met betrekking tot het uitgevoerde beleid binnen dit 
programma. 

 
  

Dit programma gaat over: 

Het inzamelen van verwerken van huishoudelijke 

afvalstromen en grondstoffen. 
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4.3 Ontwikkelingen van baten en lasten 

In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de baten en lasten van het programma Basispakket uiteengezet. 
Extra inkomsten als gevolg van aanbiedingen restafval door huishoudens en een hogere marktvergoeding voor 
papier zorgen voor voordelen op de exploitatie. Deze worden gecompenseerd door nadelen op verwerkingskosten 
en hogere sorteer- en vermarktingskosten voor kunststof verpakkingen. Het resultaat wordt licht bijgesteld naar 
een voordelig saldo van € 27.000 (afwijking van de totale lasten nihil). Dit bedrag wordt toegevoegd aan de 
Voorziening Basispakket. 

 

 
        Tabel 4: resultaat programma basispakket 

 
In de volgende paragrafen worden de afzonderlijke mutaties nader verklaard. 

4.3.1 Baten afvalstoffenheffing 
De uitvoeringslasten van het basispakket worden - na aftrek van de baten uit de ingezamelde grondstoffen - via de 
afvalstoffenheffing in rekening gebracht bij de inwoners. De afvalstoffenheffing bestaat uit een basistarief (vast 
tarief) en een variabel tarief. De hoogte van de afvalstoffenheffing is per huishouden verschillend. Deze wordt 
bepaald door het aanbiedvolume (60 liter via afvalpas, 140 liter mini container of 240 liter mini container) en het 
aantal keer per jaar dat restafval wordt aangeboden. De analyse baseert zich op de belangrijkste mutaties van de 
afvalstoffenheffing voor zowel het vaste deel als het variabele deel. 
  
Het basistarief voor 2017 bedraagt € 132 per huishouden. Op basis van het in de begroting 2017 verwachte 
aanbiedgedrag en de variabele tarieven per aanbieding restafval (€ 6 , € 3,50 en € 1,20) werd het variabele deel 
geraamd op gemiddeld € 55 per huishouden. In totaal is in de begroting 2017 een gemiddelde afvalstoffenheffing 
van € 187 geraamd. De tarieven afvalstoffenheffing uit de primaire begroting 2017 (juli 2016) zijn in december 2016 
bijgesteld. Dit was het gevolg van het lagere aanbiedgedrag dat in de bestuursrapportage 2016 was 
geconstateerd. Het basistarief met € 4 verhoogd (naar € 132) om een tekort in de voorziening te voorkomen.  
 
In voorliggende bestuursrapportage 2017 worden de baten afvalstoffenheffing bijgesteld op basis van de 
verwachte mutaties op zowel het basisdeel als het variabele deel van de afvalstoffenheffing. In onderstaande tabel 
zijn de mutaties ten opzichte van de begroting 2017 samengevat. Hieruit blijkt dat geringe nadelen op het basisdeel 
worden gecompenseerd door een groter aantal aanbiedingen restafval. 

 

 
       Tabel 5: ontwikkeling baten afvalstoffenheffing 

 
Baten basisdeel afvalstoffenheffing 
De prognose van baten uit het vaste deel van de afvalstoffenheffing is gebaseerd op de voortgangsinformatie en 
prognose zoals deze door Belasting Samenwerking Rivierenland (BSR) voor 2017 is aangeleverd. Op basis van 
deze cijfers verwachten wij over 2017 in totaal 6,1% van het bedrag aan opgelegde aanslagen niet te ontvangen 
door kwijtschelding en oninbaarheid. Dit percentage ligt in lijn met het patroon uit de jaarstukken 2016 (6,3%), 

RESULTAAT PROGRAMMA BASISPAKKET begroting berap verschil %

2017 2017

Baten afvalstoffenheffing 16.782.000 16.923.000 141.000 0,8%

Baten verwerking grondstoffen 5.534.000 6.157.000 623.000 11,3%

Lasten uitvoering Basispakket -22.320.000 -23.053.000 -733.000 3,3%

Resultaat programma basispakket -4.000 27.000 31.000

BATEN AFVALSTOFFENHEFFING begroting berap verschil %

2017 2017

Bruto baten basisdeel 12.444.000 12.436.000 -8.000

Kwijtschelding, oninbaar etc. -496.000 -556.000 -60.000

Netto baten basisdeel 11.948.000 11.880.000 -68.000 -0,6%

Bruto baten variabel deel (specificatie in tabel 6) 4.973.000 5.129.000 156.000

Kwijtschelding, oninbaar etc. -139.000 -86.000 53.000

Netto baten variabel deel 4.834.000 5.043.000 209.000 4,3%

Totaal baten afvalstoffenheffing 16.782.000 16.923.000 141.000 0,8%
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maar is 0,1% nadeliger dan de aanname in de begroting 2017 (6%). In de jaarstukken 2016 was reeds 
geconstateerd dat het percentage van huishoudens onder de armoedegrens nog steeds erg hoog is. De reserves 
bij de huishoudens zijn verbruikt. Hierdoor blijft de komende jaren een grote groep huishoudens voor kwijtschelding 
in aanmerking komen. Het financiële nadeel op de totale baten uit het basisdeel van de afvalstoffenheffing 
bedraagt € 68.000. 
 
Baten variabel deel afvalstoffenheffing 
De variabele baten afvalstoffenheffing volgen uit het aantal aanbiedingen restafval. De verwachte gemiddelden per 
huishouden per aanbiedvolume en hieruit volgende opbrengsten zijn in onderstaande tabel uiteengezet.  
 

 
      Tabel 6: baten afvalstoffenheffing o.b.v. aantal aanbiedingen 

 
Op basis van het aantal aanbiedingen t/m mei 2017 en het seizoenspatroon van voorgaande jaren, verwachten wij 
een stijging van het aantal aanbiedingen ten opzichte van de begroting 2017. Dit wordt veroorzaakt door een 
stijging van gemiddeld 0,4 en 0,5 aanbiedingen van respectievelijk 140 liter en 240 liter mini containers.  
 
In de begroting 2017 is uitgegaan van een lager aantal aanbiedingen op basis van de bestuursrapportage 2016 
(oktober 2016). Hierin was het aantal aanbiedingen restafval verlaagd als gevolg van de gescheiden inzameling 
van drankenkartons. Het gemiddeld aantal aanbiedingen ligt in 2017 in lijn met de realisatiecijfers 2016 en levert 
derhalve voor het begrotingsjaar 2017 naar verwachting een voordeel op de variabele opbrengsten. Het voordeel 
ten opzichte van de begroting 2017 bedraagt € 156.000 (3%). 
 
Ook voor het variabele deel van de afvalstoffenheffing worden de kwijtscheldingen en oninbaarheid bijgesteld op 
basis van de voortgangsinformatie van BSR. Evenals bij het basisdeel ligt de prognose voor 2017 (2,8% 
oninbaarheid) in lijn met de percentages uit de jaarstukken 2016 (2,8%). In de begroting 2017 is uitgegaan van een 
oninbaar deel van 4%. Het financiële voordeel van 1,2% op de variabele inkomsten bedraagt € 53.000.  
 
De netto opbrengsten uit het variabele deel van de afvalstoffenheffing worden in totaliteit met € 209.000 positief 
bijgesteld (+4,3%).   
 
 

4.3.2 Baten verwerking grondstoffen 
De opbrengsten voor de verwerking van de ingezamelde grondstoffen zijn met € 623.000 gestegen ten opzichte 
van de begroting 2017. De stijging van de opbrengsten is in onderstaande tabel per grondstof gespecificeerd: 

 

 
      Tabel 7: Ontwikkeling verwerkingsopbrengsten grondstoffen 

 
  

Bruto baten afvalstoffenheffing o.b.v. aantal aanbiedingen

Jaarrek begroting berap verschil begroting berap verschil verschil

2016 2017 2017 begr-berap 2017 2017 begr-berap %

Gemiddeld aantal aanbiedingen

60 ltr. afvalpas 35,4 34,9 34,9 0,0 471.000 478.000 7.000 1,5%

140 ltr. mini container 9,6 9,3 9,7 0,4 1.226.000 1.315.000 89.000 7,3%

240 ltr. mini container 12,2 11,9 12,4 0,5 3.338.000 3.398.000 60.000 1,8%

Totaal 5.035.000 5.191.000 156.000 3,1%

Gemiddeld aantal aanbiedingen Variabele opbrengsten in €

BATEN GRONDSTOFFEN begroting berap verschil %

2017 2017

Kunststof verpakkingen 2.976.000 2.967.000 -9.000 -0,3%

Kleding 477.000 698.000 221.000 46,3%

Glas 285.000 328.000 43.000 15,1%

Papier 1.214.000 1.766.000 552.000 45,5%

Drankenkartons 317.000 185.000 -132.000 -41,6%

Vet 14.000 14.000 0 0,0%

IJzer 157.000 112.000 -45.000 -28,7%

Wit- en bruingoed 94.000 87.000 -7.000 -7,4%

Totaal 5.534.000 6.157.000 623.000 11,3%
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Kunststof verpakkingen 
De opbrengsten voor kunststof verpakkingen worden naar beneden bijgesteld als gevolg van een lager te 
vermarkten tonnage. Als gevolg van de raamovereenkomst Kunststof verpakkingen is de vergoeding voor Avri 
afhankelijk van de uitgesorteerde tonnages en niet van de door Avri ingezamelde en aangeboden tonnages. 
Hierdoor lopen gemeenten (Avri) risico dat een lager tonnage geschikt is voor vermarkten naar de eindverwerker. 
De vergoeding voor gemeenten is hier echter wel op gebaseerd en is afhankelijk van de verwerking, beoordeling 
van kwaliteit en informatie van de sorteerders, waarbij risico wordt gelopen op vochtverlies, vermenging met 
kunststof verpakkingen van andere gemeenten en daardoor wellicht meer vervuiling (met lagere opbrengsten tot 
gevolg). Zaken als vochtverlies, kunststof niet-verpakkingen en pet trays zijn momenteel dan ook bespreekpunten 
tussen VNG, Stichting Afvalfonds en sorteerders, die verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor vergoedingen 
aan gemeenten. 
 
Voor 2017 wordt rekening gehouden met een daling van het tonnage van 6%, waarvan de helft (3%) wordt 
veroorzaakt door een lagere hoeveelheid ingezameld kunststof bij huishoudens. Daarnaast houden we rekening 
met 3% vochtverlies tijdens het sorteerproces (zie vorige alinea), gebaseerd op de cijfers van de sorteerders over 
2016.  
 
In tabel 4 komt het totale financiële nadeel van € 209.000 door het lagere (vermarktings)tonnage niet tot 
uitdrukking. Dit nadeel wordt namelijk voor € 200.000 gecompenseerd door een tariefsstijging die in 2017 is 
doorgevoerd door Stichting Afvalfonds voor het sorteren en vermarkten. Deze tarieven komen ten goede aan de 
sorteerders en zijn voor Avri neutraal. De tariefsverhogingen worden dus tevens verwerkt aan de lastenkant (zie 
par.4.3.3 vanaf pagina 16). Het lagere tonnage kunststof verpakkingen komt daarmee feitelijk tot uitdrukking aan 
de lastenzijde bij de kosten van afvalverwerking. 
 
Drankenkartons 
De opbrengsten drankenkartons blijven achter bij de begroting 2017. De begroting 2017 is gebaseerd op 
ervaringscijfers uit 2016 waarin een gering aantal gemeenten drankenkartons inzamelden. Zoals ook 
geconstateerd bij de jaarstukken 2016 blijkt de hoeveelheid in werkelijkheid beduidend lager te zijn. Voor 2017 is 
het tonnage 35% lager dan in de begroting. Daarnaast houden we ook bij deze grondstof rekening met vochtverlies 
tijdens het sorteerproces (zie vorige alinea Kunststof verpakkingen). Het totale financiële nadeel voor 2017 
bedraagt € 132.000. 
 
Kleding 
De kleding opbrengsten zullen naar verwachting € 221.000 hoger liggen dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door 
toename van de aangeboden hoeveelheid textiel (circa 5%) en een forse stijging van het verwerkingstarief (+37%) 
als gevolg van een nieuw afgesloten contract tot en met 2018. In de begroting 2017 is uitgegaan van een 
vergoeding gebaseerd op een lagere kwaliteit van het textiel, uit de aanbesteding is voor een hoger tarief 
ingeschreven. 
 
Papier 
Op basis van de realisatiecijfers over 2017 verwachten we een geringe afname van de hoeveelheid papier (-3%), 
onder andere veroorzaakt door toenemende digitalisering. Desondanks worden de papieropbrengsten fors 
bijgeraamd, dit wordt veroorzaakt door een stijging van het markttarief voor papier. De stijging van het tarief wordt 
voornamelijk veroorzaakt door aanhoudende grote vraag vanuit China en Amerika en het wereldwijd grote aantal 
internet bestellingen, waarbij producten veelal in karton worden verpakt. De vergoeding voor het papier is 
afhankelijk van ontwikkelingen op de wereldmarkt en fluctueert maandelijks.  
 
In de begroting 2017 is uitgegaan van een vergoeding van € 82,50 per ton. Deze wordt op basis van de actuele 
marktontwikkelingen verhoogd naar € 125 per ton (+52%). In het eerste halfjaar van 2017 is de gemiddelde 
vergoeding gestegen naar € 130 per ton. De prognose ligt onder dit gemiddelde, gezien de mondiale politieke en 
economische onzekerheden. De ervaring leert dat bij dergelijke crises de vergoeding binnen een kwartaal met 20% 
tot 40% kan dalen. Over 2016 bedroeg het gemiddelde € 110 per ton.  
 
IJzer 
De tarieven voor ijzer (schroot) blijven op een laag niveau als gevolg van een lage vraag op de Europese markt. Dit 
lijkt een oorzaak te hebben in de huidige economische en politieke situatie in de wereld, wat tevens voor 
behoorlijke fluctuaties in de vergoeding zorgt. 
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4.3.3 Lasten uitvoering basispakket 
Het totaal van de uitvoeringslasten van het basispakket (inzameling en -verwerking van grondstoffen en 
afvalstromen) neemt met € 733.000 toe ten opzichte van de begroting 2017. In onderstaande tabel is deze 
mutatie uiteengezet. De mutaties worden vervolgens afzonderlijk toegelicht. 
 

 
       Tabel 8: uitvoeringslasten basispakket 2017 
 
1. Uitvoeringskosten productie € 246.000 nadeel 
De nieuwe CAO Gemeenten (1 mei 2017 tot 1 januari 2019) zorgt voor een stijging van de salarissen in 2017 met 
1,5%. Het CAO akkoord was ten tijde van de begroting 2017 nog niet bereikt en daarom niet in de begroting 2017 
verwerkt. Het totale effect voor het basispakket bedraagt € 65.000 nadelig.  
 
Daarnaast is de productie op de milieustraten naar boven bijgesteld (€ 161.000 nadeel). Dit wordt veroorzaakt door 
een forse toename (+10%) van het aantal bezoekers door verbeterde economische omstandigheden. Hierdoor is 
de inzet van toezichthouders op de milieustraten uitgebreid. Het grotere aanbod van afval en grondstoffen op de 
milieustraten zorgt bovendien voor meer aftransporten naar verwerkers, waardoor ook de transportkosten stijgen.  
Tot slot zijn de kosten voor inzamelactiviteiten door marktpartijen hoger uitgevallen als gevolg van een 
aanbesteding (€ 20.000 nadeel). 
 
2. Kosten afvalverwerking € 602.000 nadeel 
De stijging van verwerkingskosten wordt als volgt gespecificeerd: 
 

 
   Tabel 9: specificatie bijstelling afvalverwerking 

 

Verwerkingskosten uit inzameling via milieustraten 
Door de toegenomen bezoekersaantallen op de milieustraten nemen de verwerkingskosten toe. Er wordt naar 
verwachting 500 ton (+18%) meer (zowel grof als fijn) huishoudelijk restafval aangeboden op de milieustraten dan 
begroot. Dit heeft een stijging van de verwerkingskosten van € 66.000 tot gevolg. Hiervan wordt circa € 30.000 
gedekt door de hogere opbrengsten verkregen van inwoners voor het achterlaten van fijn huishoudelijk restafval bij 
de milieustraten. Op basis van de verordening afvalstoffenheffing dient voor het aanbieden van restafval een 
vergoeding te worden betaald. 
 
De grootste kostenstijging wordt veroorzaakt bij de verwerking van hout. Evenals aangegeven in de jaarstukken 
2016, staan de verwerkingskosten voor hout onder enorme marktdruk, waardoor de verwerkingstarieven nog 
verder zullen stijgen. De stijging hangt samen met een marktoverschot aan hout onder andere door de import 
vanuit Engeland. Bovendien wordt de subsidie op biomassa vanaf najaar 2017 afgeschaft, dit zal een extra stijging 
van het verwerkingstarief gedurende 2017 teweeg brengen. Samen met de stijging van het aanbod, komt het 
verwachte nadeel op verwerkingskosten op € 117.000.  
 
De verwerkingskosten voor overige afvalstromen, zoals bouw en sloopafval, groenstromen en matrassen stijgen 
met € 78.000 door zowel prijsstijgingen in de markt als wel een stijging van het ingezameld tonnage. 

 
 

LASTEN UITVOERING BASISPAKKET begroting berap verschil %

2017 2017

1 Uitvoeringskosten productie 13.312.000 13.558.000 246.000 1,8%

2 Kosten afvalverwerking (excl. grondstoffen) 6.154.000 6.756.000 602.000 9,8%

3 Kosten stortplaats 686.000 580.000 -106.000 -15,5%

4 Administratiekosten 541.000 519.000 -22.000 -4,1%

Overige kosten 153.000 153.000 0 0,0%

Inzet voorziening Basispakket -524.000 -524.000 0 0,0%

5 BTW 13,5% 1.998.000 2.011.000 13.000 0,7%

Totaal uitvoeringslasten basispakket 22.320.000 23.053.000 733.000 3,3%

Bijstellingen afvalverwerking Bedrag

Verwerkingskosten via milieustraten 231.000

Afwaardering tonnage kunststof verpakkingen 2016 171.000

Sorteer- en vermarktingskosten kunststof verpakkingen 200.000

Totaal 602.000
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Afwaardering tonnages kunststof verpakkingen 2016 
De opbrengsten voor kunststof verpakkingen worden naar beneden bijgesteld als gevolg van een lager te 
vermarkten tonnage. Als gevolg van de raamovereenkomst Kunststof verpakkingen is de vergoeding voor Avri 
afhankelijk van de door de afnemer uitgesorteerde tonnages en niet van de door Avri ingezamelde en aangeboden 
tonnages. Hierdoor lopen gemeenten (Avri) risico dat een lager tonnage geschikt is voor vermarkten naar de 
eindverwerker. De vergoeding voor gemeenten is hier echter wel op gebaseerd en is afhankelijk van de 
verwerking, beoordeling van kwaliteit en informatie van de sorteerders, waarbij risico wordt gelopen op 
vochtverlies, vermenging met kunststof verpakkingen van andere gemeenten en daardoor wellicht meer vervuiling 
(met lagere opbrengsten tot gevolg). Zaken als vochtverlies, kunststof niet-verpakkingen en pet trays zijn 
momenteel dan ook bespreekpunten tussen VNG, Stichting Afvalfonds en sorteerders, die verstrekkende gevolgen 
kunnen hebben voor vergoedingen aan gemeenten. 
 
In het voorjaar van 2017 is door de sorteerder de eindafrekening van vermarkte tonnages over 2016 opgemaakt. 
Dit was de eerste eindafrekening na aanvang van de overeenkomst uit 2016. Hieruit is gebleken dat het vermarkte 
tonnage lager lag dan aangenomen in de jaarrekening 2016. Het nadeel bedraagt € 171.000. 

 
Sorteer- en vermarktingskosten kunststof verpakkingen 
De sorteer- en vermarktingskosten voor het kunststof verpakkingsmateriaal worden met € 200.000 naar 
boven bijgesteld. Dit is het gevolg van tariefsstijgingen in de vergoeding die door Stichting Afvalfonds is 
bijgesteld. De vergoeding wordt aan de gemeenten uitgekeerd, waarbij deze conform overeenkomst volledig 
aan de sorteerder wordt doorbetaald. Voor Avri zijn dergelijke tariefswijzigingen derhalve financieel neutraal. 
Daarmee komt in deze bestuursrapportage aan de lastenzijde feitelijk het nadeel als gevolg van het lagere 
vermarktingstonnage van kunststof verpakkingen over 2017 tot uitdrukking (zie par. 4.3.2 op pagina 13).  
 
3. Kosten stortplaats   € 106.000 voordeel. 
De kosten voor de stortplaats bestaan - naast de exploitatiekosten - hoofdzakelijk uit de jaarlijks benodigde 
reservering voor het eeuwigdurende onderhoud door de provincie na overdracht van de stortplaats ultimo 2019. 
Deze reservering is noodzakelijk als gevolg van de negatieve bijstelling van de rekenrente door de provincie. In de 
benodigde dekking wordt voorzien met ingang van de begroting 2016-2019. In deze begroting is een jaarlijkse 
reservering van € 410.000 verwerkt om ultimo 2019 aan het benodigde doelvermogen te kunnen voldoen. In 2016 
heeft de accountant aangedrongen op versnelde aanvulling van de voorziening, waardoor de jaarlijkse reservering 
verlaagd is. De vervroegde reservering levert een eenmalig voordeel van € 82.000 op voor het begrotingsjaar 
2017. Jaarlijks zal de ontwikkeling van het doelvermogen voor de stortplaats worden beoordeeld en verwerkt in de 
begroting van Avri. De lagere dotatie aan de voorziening stortplaats is in de meerjarenbegroting 2018 verwerkt. Het 
doelvermogen kan tot het moment van overdracht nog wijzigen. 
 
Vanwege het in 2016 aanbrengen van de definitieve eindafdichting van de stortplaats, is daarnaast de 
eindafrekening van de zuiveringsheffing van het afvalwater over 2016 lager uitgevallen dan verwacht. Dit levert een 
voordeel op van € 24.000. 
 
4. Administratiekosten   € 22.000 voordeel 
Met ingang van Goed Scheiden Loont (2014) wordt Avri ondersteund in het data management dat nodig is voor 
een correcte aanslagoplegging van het variabele deel van de afvalstoffenheffing (zgn. 'ledigingen administratie'). 
Avri is hiertoe deelnemer in de samenwerkingsovereenkomst Cibas (samen met 2 collega afvalbedrijven). De 
kosten voor data management over 2017 worden met € 33.000 naar beneden bijgesteld. Avri profiteert hiermee 
van toegenomen schaalgrootte in dienstverlening vanuit Cibas aan gemeenten. 
 
De kosten van Belasting Samenwerking Rivierenland (BSR) worden op basis van de voorjaarsnota 2017 met  
€ 11.000 nadelig bijgesteld. Deze bijdrage stijgt door de toename van het aantal aanslagbiljetten en aanslagregels, 
die binnen BSR bepalend zijn voor de kostenverdeling naar de deelnemers. 
 
5. BTW effect 13,5%   € 13.000 nadeel 
Gemeenten mogen sinds de invoering van het BTW compensatiefonds (BCF) de inkoop BTW die zij betalen over 
de activiteiten van de afvalinzameling- en verwerking verrekenen met de burger. Avri berekent deze mogelijkheid 
voor de gemeenten door in het tarief afvalstoffenheffing. Dit BTW deel wordt berekend over de kostengrondslag 
(van het basispakket) en leidt tot baten voor de gemeenten. De BTW mag worden beschouwd als onderdeel van 
de kosten, waardoor er geen invloed is op de kostendekkendheid van het tarief afvalstoffenheffing. Het 
opslagpercentage bedraagt 13,5% (mengpercentage). 
De in deze paragraaf beschreven stijging van uitvoeringslasten van € 720.000 en de stijging van de baten voor de 
grondstoffen ( €623.000) hebben gesaldeerd een effect van € 97.000 op de BTW grondslag. Het hieruit volgende 
extra te compenseren BTW bedrag aan de regiogemeenten bedraagt € 13.000. Een overzicht van de BTW baten 
per regiogemeente op basis van de bestuursrapportage 2017 is weergegeven in bijlage 2.  
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4.3.4 Samenvatting baten en lasten 
In onderstaande tabel worden de baten en lasten van dit programma samengevat. 
 

 
Tabel 10: baten en lasten programma basispakket  

BATEN EN LASTEN PROGRAMMA BASISPAKKET 2017 Begroting Berap Verschil Verschil

2017 2017

Lasten

Lasten uitvoering basispakket 20.846.000 21.566.000 720.000 3,5%

BTW basispakket 13,5% 1.998.000 2.011.000 13.000 0,7%

Kwijtscheldingen * 607.000 642.000 35.000 5,8%

Totaal lasten programma pluspakket 23.451.000 24.219.000 768.000 3,3%

Baten

Verwerkingsopbrengsten grondstoffen 5.534.000 6.157.000 623.000 11,3%

Inzet voorziening basispakket 524.000 524.000 0 0,0%

Baten afvalstoffenheffing (bruto) * 17.389.000 17.565.000 176.000 1,0%

Exploitatieresultaat programma basispakket ** 4.000 -27.000 -31.000 -775,0%

Totaal baten programma pluspakket 23.451.000 24.219.000 768.000 3,3%

Saldo baten en lasten 0 0 0 -

Gemeentelijke bijdrage (o.b.v. bijdrageverordening) 0 0 0 -

Resultaat voor bestemming 0 0 0 -

Onttrekking uit reserves 0 0 0 -

Storting naar reserves 0 0 0 -

Resultaat na bestemming 0 0 0 -
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5 PROGRAMMA PLUSPAKKET 

 

 

 

 

 

PLUSPAKKET 

 

 

 

5.1 Inleiding  

In dit programma zijn diensten opgenomen die individuele gemeenten kunnen afnemen in aanvulling op het 
basispakket. Het gaat om diensten op het gebied van afvalinzameling en om diensten in de openbare ruimte die 
Avri uitvoert tegen kostprijs. 

 
5.2 Ontwikkelingen 2017 

Gebiedsoverstijgende taken 
Afgelopen periode is er gewerkt aan een verdere bundeling van werkzaamheden, clustering van taken en 
herinrichting van processen om de kwaliteit en efficiency voor de 4 IBOR gemeenten te vergroten. Zo worden de 
activiteiten; gladheidbestrijding, calamiteitendienst, begraafplaatsen, klein onderhoud wegen, (beleids)advisering, 
monitoring, verkeer, riolering, toezicht, directievoering en evenementen centraal georganiseerd. Het gevolg hiervan 
is dat steeds meer medewerkers voor meerdere gemeenten inzetbaar en werkzaam zijn, waardoor Avri over 
voldoende achtervang beschikt. De kwetsbaarheid is dan ook sterk afgenomen, zonder dat dit ten koste is gegaan 
van de snelheid waarmee meldingen afgehandeld kunnen worden.  
 
Medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt 
Inmiddels zijn er ruim 80 medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt werkzaam binnen het pluspakket. 
Deze medewerkers werken in kleine teams samen met Avri-medewerkers aan een schone, hele en veilige 
leefomgeving. Zij zijn actief in de plantsoenen, met snoeiwerk en met reinigingswerk. 
 
Ook aan mensen vanuit de participatie-wet biedt Avri inmiddels kansen. Dit zijn medewerkers die vanuit een 
uitkeringssituatie (zoals Wajong)  werkervaring opdoen bij Avri zodat hun perspectief op de arbeidsmarkt wordt 
vergroot. Veelal gaat het om gewenning aan werkritme en een stuk (interne)opleiding.  
 
Nieuw zijn de Werkervaringsplaatsen voor statushouders. Hierbij is het doel om sneller te integreren in de 
Nederlandse samenleving.  Avri werkt ook met enkele andere organisaties aan het bevorderen van 
arbeidsparticipatie (zoals Inovium, Avres en Humanitas). 
 
 
 

Dit programma gaat over: 

De aanvullende activiteiten die Avri verricht voor 

gemeenten zoals het Integraal Beheer van de Openbare 

Ruimte (IBOR) en handhavingstaken. 
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Handhaving 
Er zijn de afgelopen periode extra plustaken afgenomen voor handhaving door de gemeenten Neder-Betuwe en 
Neerijnen. Voor de gemeente Neerijnen betreffen dit handhavingtaken voor de Algemene Plaatselijke Verordening 
(APV) en voor de gemeente Neder-Betuwe specifieke handhavingstaken op het gebeid van zwerfafval en 
hondenbeleid.   
 
Samenwerking met de gemeente 
Samen met de gemeente werkt Avri aan het verder professionaliseren van het beheer van de openbare ruimte. 
Zoals beschreven omvat die professionalisering niet alleen meer grip op kwaliteit en kosten, maar ook een 
verbetering van de efficiency, vermindering van de kwetsbaarheid en het benutten van de mogelijkheden om op 
een maatschappelijk verantwoorde manier te werken. 

 
5.3 Ontwikkeling van baten en lasten 

De baten en lasten uit GR begroting van Avri (juli 2017) worden bijgesteld op basis van de door gemeenten 
verstrekte opdrachten. De baten en lasten van dit programma zijn weergegeven in onderstaande tabel: 
 

 
       Tabel 11: baten en lasten programma pluspakket 
 

De forse toename in baten en lasten wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de uitvoering van diverse 
investeringsprojecten. Behalve investeringen in riolering voert Avri met ingang van 2017 ook investeringen in 
openbare verlichting (vervangen door LED-verlichting) en rehabilitatie van wegen uit in de gemeente Neerijnen. 
 
Daarnaast zijn de baten en lasten voor de reguliere uitvoeringskosten van de dienstverleningsovereenkomsten 
(DVO's IBOR en Handhaving) geactualiseerd. De bijgestelde raming is gebaseerd op de recent door Avri aan de 
gemeente aangeleverde cijfers uit de 2

e
 voortgangsrapportage bij deze DVO’s. (aangeleverd 1 augustus 2017). De 

stijging van baten en lasten ten opzichte van de GR begroting heeft meerdere oorzaken zoals actualisatie van de 
te onderhouden arealen, autonome prijsontwikkelingen bij de uitbesteding van werkzaamheden of aanpassingen 
van de DVO. 
 
Op basis van de gemaakte DVO afspraken worden de uitgaven door Avri periodiek aan de betreffende gemeenten 
verantwoord. De begrotingen en voortgangsrapportages worden zo veel mogelijk afgestemd op de planning & 
control cyclus van de opdrachtgevende gemeenten. Besluitvorming over kwaliteit en kwantiteit van de IBOR 
activiteiten en de daarmee gepaard gaande kosten is voorbehouden aan de betreffende gemeenten. 
 
Tot slot zijn de baten en lasten voor de overige dienstverleningscontracten aan gemeenten gestegen door 
aanvullende handhavingopdrachten voor een aantal gemeenten. 

  

BATEN EN LASTEN PROGRAMMA PLUSPAKKET 2017 Begroting Berap Verschil Verschil

GR Avri GR Avri %

2017 2017

Lasten

IBOR: DVO's gemeenten 11.173.000 12.079.000 906.000 8,1%

IBOR: projecten & meerwerk 1.993.000 4.705.500 2.712.500 136,1%

Handhaving:  DVO's gemeenten 1.002.000 1.012.000 10.000 1,0%

Overige dienstverlening pluspakket 544.000 749.500 205.500 37,8%

Totaal lasten programma pluspakket 14.712.000 18.546.000 3.834.000 26,1%

Baten

IBOR: DVO's gemeenten 11.173.000 12.079.000 906.000 8,1%

IBOR: projecten & meerwerk 1.993.000 4.705.500 2.712.500 136,1%

Handhaving:  DVO's gemeenten 1.002.000 1.012.000 10.000 1,0%

Overige dienstverlening pluspakket 544.000 749.500 205.500 37,8%

Totaal baten programma pluspakket 14.712.000 18.546.000 3.834.000 26,1%

Saldo baten en lasten 0 0 0 -

Gemeentelijke bijdrage (o.b.v. bijdrageverordening) 0 0 0 -

Resultaat voor bestemming 0 0 0 -

Onttrekking uit reserves 0 0 0 -

Storting naar reserves 0 0 0 -

Resultaat na bestemming 0 0 0 -
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6 PROGRAMMA BEDRIJFSAFVAL 

 

 

 
 
 

BEDRIJFSAFVAL 

 
 

 

 

 

6.1 Inleiding 

Avri voert in beperkte mate commerciële activiteiten uit in de vorm van inzameling en het laten verwerken van afval 
dat vrijkomt bij bedrijven. De opbrengst hiervan wordt onder andere gebruikt voor sponsoring van regionale 
evenementen (sponsoring in natura; gratis afval inzameling) en om eventueel de afvalstoffenheffing van de burgers 
te verlagen. Deze activiteit vormt een klein onderdeel van de bedrijfsvoering en van de omzet. 
 
6.2 Ontwikkelingen 2017 

Er zijn geen grote ontwikkelingen binnen het begrotingsjaar 2017. De aantrekkende economie heeft een positieve 
invloed op de resultaat van dit programma. De sponsor activiteiten (gefinancierd vanuit het programma 
Bedrijfsafval) worden ongewijzigd voortgezet. Avri levert een bijdrage - in de vorm van diensten - aan een aantal 
gratis evenementen in de regio. 
 
6.3 Ontwikkeling van de baten en lasten 
In onderstaande tabel is de ontwikkeling van het resultaat op dit programma uiteengezet.  
 
De prognose is dat het totale netto resultaat met € 115.000 toeneemt en uit zal komen op een bedrag van ca.  
€ 123.000 (na afdracht vennootschapsbelasting). Het rendement op de omzet bedraagt 8%. Het overschot wordt 
toegevoegd aan de Reserve Bedrijfsafval. 
 

 
Tabel 12: Ontwikkeling resultaat bedrijfsafval 2017 

 
  

RESULTAAT PROGRAMMA BEDRIJFSAFVAL 2017 begroting berap verschil

2017 2017

Resultaat voor vennootschapsbelasting 11 154 143

Af te dragen vennootschapsbelasting -3 -31 -28

Resultaat na vennootschapsbelasting 8 123 115

Dit programma gaat over: 

De inzameling en verwerking van afval van 

bedrijven. 
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Het netto resultaat van dit programma wordt positief bijgesteld naar € 115.000. Het rendement bedraagt 8% op de 
omzet. De bijstelling is gebaseerd op de ontwikkeling van omzet en kosten zoals verwoord in de jaarstukken 2016. 
De verbetering van het resultaat wordt grotendeels veroorzaakt door de stijging van de vergoeding voor het 
ingezamelde bedrijfspapier. Daarnaast zorgt het economisch herstel voor een groter aanbod van hoeveelheden 
afvalstromen door bedrijven. De uitvoeringskosten liggen in lijn met de realisatiecijfers 2016 en worden derhalve 
positief bijgesteld. 
 
In onderstaande tabel zijn de baten en lasten van dit programma nader gespecificeerd.  
 

 
       Tabel 13: baten en lasten programma bedrijfsafval  
 
In de begroting 2017 is uitgegaan van een vergoeding van € 82,50 per ton. Deze wordt op basis van de actuele 
marktontwikkelingen verhoogd naar € 125 per ton (+52%). Dit zorgt voor een stijging van papieropbrengsten van  
€ 93.000. Het aandeel op de totale stijging van het resultaat is 80%. 
 
In het eerste halfjaar van 2017 is de gemiddelde vergoeding gestegen naar € 130 per ton. De prognose ligt onder 
dit gemiddelde, gezien de mondiale politieke en economische onzekerheden. De ervaring leert dat bij dergelijke 
crises de vergoeding binnen een kwartaal met 20% tot 40% kan dalen. Over 2016 bedroeg het gemiddelde € 110 
per ton.  
 
De contractuele opbrengsten stijgen met name door een hoger aanbod bedrijfsafval (prognose +12%). De 
verwerkingskosten stijgen als gevolg van het grotere aanbod bedrijfsafval. Daarnaast zorgt de verwerking van de 
nieuwe CAO voor een stijging van de productiekosten (zie ook par. 4.3.3). Daar tegenover staan diverse 
productievoordelen. De kosten voor container onderhoud en communicatie zijn naar beneden bijgesteld, in lijn met 
de realisatiecijfers 2016. 

 
Overheidsondernemingen zijn sinds 1 januari 2016 belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting (vpb). Het 

programma Bedrijfsafval komt in aanmerking voor afdracht van vpb. Als gevolg van de verwachte stijging van het 
resultaat neemt de af te dragen vpb over 2017 toe. Het nadeel ten opzichte van de begroting 2017 bedraagt 
€ 28.000. Het resultaat wordt tot € 200.000 belast met 20% vpb. 
 
 
  

BATEN EN LASTEN PROGRAMMA BEDRIJFSAFVAL 2017 Begroting Berap Verschil Verschil

2017 2017

Lasten

Lasten uitvoering bedrijfsafval 1.567.000 1.595.000 28.000 1,8%

Af te dragen vennootschapbelasting 3.000 31.000 28.000 933%

Totaal lasten programma bedrijfsafval 1.570.000 1.626.000 56.000 3,6%

Baten

Opbrengsten contracten bedrijfsafval 1.363.000 1.412.000 49.000 3,6%

Verwerkingsopbrengsten grondstoffen 207.000 300.000 93.000 44,9%

Overige opbrengsten 8.000 37.000 29.000 363%

Totaal baten programma bedrijfsafval 1.578.000 1.749.000 171.000 10,8%

Saldo baten en lasten 8.000 123.000 115.000 -

Gemeentelijke bijdrage (o.b.v. bijdrageverordening) 0 0 0 -

Resultaat voor bestemming 8.000 123.000 115.000 -

Onttrekking uit reserves 0 0 0 -

Storting naar reserves 8.000 123.000 115.000 -

Resultaat na bestemming 0 0 0 -
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7  BEDRIJFSVOERING 

 

 

7.1 Inleiding 

Door stabilisatie van de primaire uitvoeringsprocessen rondom afval en beheer openbare ruimte, verschuift de 
focus van Avri en de gemeenten steeds meer op de bedrijfsvoering. De snelle groei van Avri, de verzelfstandiging 
als gemeenschappelijke regeling en de toegenomen samenwerking en verantwoording aan gemeenten zorgen al 
enige jaren voor grote druk op de bedrijfsvoering. Gelijktijdig willen we (ongemerkt) groeiende overhead voor onze 
klanten voorkomen. Dit zorgt ervoor dat de afgelopen jaren de bedrijfsvoeringprocessen onvoldoende zijn 
doorontwikkeld in relatie tot de groeiende Avri organisatie. Dit uit zich onder andere in onvoldoende centraal 
gecoördineerde taken (verzekeringen, archief, inkoop, AO/IC), onvoldoende geautomatiseerde processen (archief) 
en een achterstand op ICT. Door middel van projectteams werken we hard om de gaten te dichten die zijn 
ontstaan, zoals bij de implementatie van nieuwe ICT systemen. Tegelijkertijd willen we voorkomen dat er nieuwe 
gaten ontstaan. 
 
In het voorjaar van 2017 is besloten om de afdeling bedrijfsvoering anders in het managementteam te positioneren. 
Eén generieke manager is vervangen door twee hoofden; een hoofd Financien/ICT en een hoofd P&O/KAM. 
Hierdoor wordt directer en sneller geadviseerd over deze disciplines en de gevolgen van ontwikkelingen binnen de 
uitvoering. Als gevolg hiervan worden risico's eerder onderkend en kunnen kansen sneller benut worden. 
Aangezien beide hoofden over alle afwegingen meebesluiten, zal dit leiden tot kwalitatief betere besluiten en 
scherpere controle op het naleven van regels en kaders. Bovendien wordt invulling gegeven aan het externe 
advies uit 2016 om 'control' te beleggen in het managementteam. 
 
In dit hoofdstuk worden de belangrijkste ontwikkelingen en voortgang van projecten in de centrale bedrijfsvoering 
uiteengezet. Dit afzonderlijke hoofdstuk over de bedrijfsvoering sluit aan op de opzet zoals bedrijfsvoering met 
ingang van het begrotingsjaar 2018 in de planning & control producten moet worden verantwoord. 
 
7.2 Invoering HR21 

In 2017 wordt het nieuwe functiewaarderingssysteem HR21 van de VNG ingevoerd binnen Avri. HR21 is een 
gemeenschappelijke meetlat voor functiebeschrijvingen en -waarderingen. Hierdoor wordt het bestaande 
functiehuis meer gestandaardiseerd, wat het beheer ervan vereenvoudigd. Intussen zijn circa 200 organisaties 
(waaronder gemeenten, samenwerkingsverbanden, omgevingsdiensten en veiligheidsregio's) overgestapt op dit 
systeem.  Momenteel is het project bij Avri in de afrondende fase; de indelingen zijn aan de medewerkers kenbaar 
gemaakt en de afhandeling van zienswijzen hierop loopt. Omdat er nog geen definitieve besluiten zijn genomen, 
zijn de financiële effecten van HR21 voor het begrotingsjaar 2017 niet verwerkt in voorliggende bestuursrapportage 
2017. Deze worden mogelijk betrokken in de jaarstukken 2017. De effecten voor 2018 zullen worden opgenomen 
in de bestuursrapportage 2018 en tussentijdse rapportages voor de IBOR gemeenten. 
 
7.3 Jaarstukken 2016 en begroting 2018 

Als zelfstandige GR waren de jaarstukken 2016 de eerste zelfstandig afgewikkelde jaarstukken. Daarbij is er 
samengewerkt met een nieuwe accountant. We kijken terug op een goed verlopen proces rondom de jaarstukken 
2016. De accountant heeft tijdig haar goedkeurende controle verklaring kunnen verstrekken en complimenten 
gemaakt over de kwaliteit van de jaarstukken. De zienswijzen van de gemeenten waren vooral op de uitvoering 
van de IBOR taken gericht. De jaarstukken 2016 zijn op 6 juli 2017 door het Algemeen Bestuur vastgesteld.  
 
Naast de jaarstukken 2016 stond in de eerste maanden van 2017 het opstellen van de begroting 2018 centraal. In 
deze begroting zijn diverse verbeteringen doorgevoerd, zoals de aansluiting op de geactualiseerde nota Reserves 
en Voorzieningen en nota Risicomanagement. Ook zijn de cijfers uit het programma Pluspakket gedetailleerder 
inzichtelijk gemaakt en aangesloten op de actuele IBOR werkbegrotingen. Tot slot zijn de nieuwe verslaggeving 
vereisten volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verwerkt. Hierdoor is de overhead in een 
afzonderlijk programma inzichtelijk gemaakt en zijn diverse beleidsindicatoren opgenomen. Dit heeft een betere 
vergelijkbaarheid van kosten en beleidsresultaten en een groter inzicht voor de raad als doel. 
 
De begroting 2018 is begin april aan de gemeenten aangeboden ter zienswijze. Op 6 juli 2017 is de begroting 2018 
door het Algemeen Bestuur vastgesteld. De binnengekomen zienswijzen richtten zich met name op het 
weerstandsvermogen en de uitvoering van de IBOR taken.  
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7.4 Verbeterplan IBOR gemeenten 

In 2017 zijn diverse acties doorgevoerd zoals deze in het (door een extern adviesbureau opgestelde) verbeterplan 
IBOR uit 2016 zijn opgenomen. In dit door Avri geïnitieerde plan zijn diverse aanbevelingen gedaan om meer grip 
te krijgen op de budgetuitputting bij de uitvoering van de IBOR taken. Hierin zijn op hoofdlijnen de verbetering van 
rapportages, het vastleggen van procedures, vereenvoudiging van de administratie en invoering van 'control' 
aanbevolen. Medio 2017 zijn diverse acties doorgevoerd zoals: 

 Vertegenwoordiging van 'control' in het managementteam 

 Actualisatie en implementatie van het budgethouder register 

 Aanscherping van de procedures rondom inkoopverplichtingen 

 Ontwikkeling en implementatie rapportages t.b.v. budgetbeheer 

 Vereenvoudiging van de toe- en afrekening van overhead (o.b.v. de Nota Reserves en Voorzieningen) 

 Intensieve samenwerking tussen de vakafdeling IBOR, financiën en contractmanagers. 
 
De genoemde stappen hebben mede geresulteerd in sterk verbeterde werkbegrotingen. Deze zijn meer 
gestructureerd van opzet en bieden gedetailleerder inzicht in de verwachte uitgaven (op basis van de geldende 
dienstverleningsovereenkomst). Avri was bovendien in staat de werkbegroting 2018 tijdig aan de gemeenten aan 
te leveren. Avri en gemeenten kunnen hierdoor tijdig het definitieve werkbudget voor 2018 afstemmen en 
overeenkomen. We beseffen ons dat het verbeterproces nog niet is afgerond en zullen ook de komende jaren (in 
samenwerking met de IBOR gemeenten) verdere stappen hierin blijven zetten. 
 
7.5 ICT projecten 

Op 22 december 2016 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met de uitvoering van het ICT projectplan 2017. Met 
de uitvoering van deze projecten wordt een verhoging van de efficiency en een verkleining van de bedrijfsvoering 
risico's beoogd. In dit projectplan zijn 5 ICT projecten opgenomen, waarvan 2 projecten specifiek voor de uitvoering 
van IBOR taken. Deze 2 projecten zijn na besluitvorming door het AB ter goedkeuring aan de IBOR gemeenten 
voorgelegd. Onderstaand volgt een opsomming van de stand van zaken van ieder project per 1 juli 2017.  
 
Optimalisatie IT infrastructuur 
In dit onderzoek en advies voor een optimale IT infrastructuur voor Avri is de huidige situatie in kaart gebracht. 
Hierin is in samenwerking met de ICT afdeling van Regio Rivierenland (huidige dienstverlener) de huidige 
technische infrastructuur uitgewerkt. Daarbij zijn ook de huidige ICT afdelingen, het huidige applicatielandschap en 
de financiën betrokken. Vervolgens zijn meerdere scenario's uitgewerkt die zich bevinden tussen volledige 
uitbesteding van de ICT ondersteuning aan een marktpartij tot het volledig in eigen beheer uitvoeren door Avri. 
Deze scenario's zijn beoordeeld op de aspecten kwaliteit (van infrastructuur en dienstverlening), mate van 
continuïteit, risico's en financiën (structureel en eenmalig). Op basis van de genoemde criteria wordt voor de korte 
termijn (1 tot 3 jaar) een verlenging van de samenwerking met GR Regio Rivierenland geadviseerd. Avri volgt dit 
advies op, mede gezien de voorkeur voor regionale samenwerking. Op korte termijn krijgt Avri haar eigen 
netwerkomgeving binnen de bestaande infrastructuur, waarbij Avri het beleid bepaalt en Regio Rivierenland deze 
uitvoert. De voorwaarden voor deze invulling worden vastgelegd in een DVO en Service Level Agreement voor 
2018. Het project wordt conform planning en binnen budget in september 2017 afgerond, waarna de technische en 
contractuele uitwerking van start gaat. Afhankelijk van de technische uitwerking zal voor de vervolgfase een 
separaat investeringsbudget worden aangevraagd. 
 
Implementatie boordcomputers 
In dit project worden boordcomputers in de voertuigen voor Afvalbeheer ingevoerd. Hierdoor worden diverse 
werkprocessen verder geoptimaliseerd, door uitgebreidere mogelijkheden voor navigatie, communicatie en 
registratie van orders en uren.  
Na de eerste marktverkenningen bij vergelijkbare bedrijven is een plan van eisen uitgeschreven, waarop 
marktpartijen hebben ingeschreven. Momenteel worden de inschrijvingen beoordeeld, waarbij de definitieve 
gunning begin september is gepland. Daarna kan de gekozen oplossing worden geïmplementeerd.  
De gevolgde inkoopprocedure was niet in de planning voorzien en zorgt voor een vertraging van 3 maanden. De 
live gang is hierdoor in het najaar van 2017 gepland. Gezien de grote impact op de uitvoerende processen en de 
hoeveelheid gebruikers in de uitvoering is extra zorgvuldigheid bij de implementatie geboden. 
 
Implementatie Document Management Systeem (DMS) 
De implementatie van een DMS heeft een efficiënter intern beheer van documenten en snellere toegang tot 
informatie als doel. In dit project wordt toegewerkt naar een toegankelijk en gestructureerd digitaal archief.  
Na inventarisatie van de huidige processen en eisen en wensen, heeft een pakketselectie met diverse leveranciers 
plaatsgevonden. Als gevolg hiervan is een DMS systeem aangeschaft en is een implementatieplan opgesteld dat 
in de komende maanden wordt uitgevoerd.  
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Het project kent een vertraging van 2 maanden, waardoor live gang na de zomer is gepland en het project in het 
najaar van 2017 wordt afgerond. De vertraging is het gevolg van lange doorlooptijden in afspraken met 
leveranciers en extra technische installatietests in de selectiefase. De verwachting is dat het project binnen budget 
wordt afgerond. 
 
Implementatie Projectadministratie IBOR 
De implementatie van een projectadministratie heeft als doel om de uitputting van de budgetten van onze IBOR 
gemeenten beter onder controle te krijgen. De gemeenten kunnen daardoor beter worden geïnformeerd over de 
financiën in relatie tot het uitgevoerde werk. In de projectadministratie wordt centraal inzicht verkregen in de uit te 
voeren werkzaamheden, de benodigde capaciteit en kunnen calculaties worden gemaakt voor uit te besteden 
werkzaamheden. Dit vergroot het inzicht en de sturingsmogelijkheden. 
 
Na besluitvorming door het Algemeen Bestuur is het projectvoorstel aan de IBOR gemeenten voorgelegd en zijn 
de functionaliteiten en financiën in maart 2017 besproken, waarna door Avri goedkeuring is gevraagd. Hierbij is 
gebleken dat de systemen budgetneutraal voor de gemeenten per 2018 kunnen worden ingevoerd. Avri pakt de 
invoering als onderdeel van de bedrijfsvoering zelfstandig op en betrekt de gemeenten hierbij. Vanwege de 
prioriteiten op de P&C cyclus voor de IBOR gemeenten in het eerste halfjaar van 2017, is het project nog niet van 
start gegaan. Avri onderzoekt in eerste instantie of zij kan samenwerken met branchegenoten.  
 
De financiële gevolgen van het systeem (investeringen en besparingen) zijn budgetneutraal verwerkt in de concept 
werkbegrotingen 2018 zoals deze op 1 juli aan de IBOR gemeenten zijn aangeboden. 
 
Implementatie Meldingen systeem IBOR 
Door dit project willen we burgers en gemeenten een portaal bieden voor meldingen. Door meldingen direct te 
koppelen aan mobiele apparatuur in de uitvoering, wordt een efficiëntere afhandeling van meldingen verwacht. 
Daarnaast willen we door de koppeling met onze website werken aan onze uitstraling en onze inwoners meer 
inzicht geven in (de afwikkeling van) haar melding. 
 
Na besluitvorming door het Algemeen Bestuur is het projectvoorstel aan de IBOR gemeenten voorgelegd en zijn 
de functionaliteiten en financiën in maart 2017 besproken, waarna door Avri goedkeuring is gevraagd. Hierbij is 
gebleken dat de systemen budgetneutraal voor de gemeenten per 2018 kunnen worden ingevoerd. Avri pakt de 
invoering als onderdeel van de bedrijfsvoering zelfstandig op en betrekt de gemeenten hierbij. Er zijn in de 
inventarisatiefase diverse workshops met collega's van de regiogemeenten gehouden. Momenteel wordt de 
pakketselectie uitgevoerd. Het project ligt op planning voor de met gemeenten afgestemde live datum van 1 januari 
2018. 
 
De financiële gevolgen van het systeem (investeringen en besparingen) zijn budgetneutraal verwerkt in de concept 
werkbegrotingen 2018 zoals deze op 1 juli 2017 aan de IBOR gemeenten zijn aangeboden. 
 
De gerealiseerde projectuitgaven van de hiervoor genoemde projecten zijn verwerkt in de kredietentabel op pagina 
26 (tabel 14). 
 
Naast de genoemde ICT projecten zijn er daarnaast diverse reguliere verbeteracties in de informatie huishouding 
doorgevoerd. De belangrijkste betreffen de upgrade van het primaire backoffice systeem voor afvalbeheer 
(modernisering), de harmonisatie van de inrichting van de beheersystemen voor IBOR en de doorontwikkeling van 
de centrale rapportagetool binnen Avri.  
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7.6 Ontwikkeling bedrijfsvoeringrisico's 

In de Nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen 2017 (AB februari 2017) zijn de bedrijfsvoeringrisico's van 
Avri afzonderlijk verwerkt en losgekoppeld van de (financiële) risico's rondom de uitvoering van de activiteiten 
(programma's). Voor de bedrijfsvoeringrisico's is afzonderlijke weerstandscapaciteit in de Algemene Bedrijfsreserve 
gereserveerd (10% van de hoogte van de begrote overhead; € 575.000 voor begrotingsjaar 2017).  Deze risico's 
worden niet gekwantificeerd, maar krijgen een impactscore om de ontwikkeling ervan te monitoren. 
 
De impactscore wordt gehandhaafd op 1.555. Tegenover afgenomen risico's vanwege doorgevoerde verbeteringen 
in informatievoorziening, AO/IC en management van bedrijfsvoering staat een toegenomen imagorisico voor Avri 
rondom de uitvoering van activiteiten. 
 
 
7.7 Prognose bedrijfsvoering 

Als gevolg van de vaststelling van de Nota Reserves en Voorzieningen 2017 (AB feb. 2017), wordt de overhead op 
begrotingsbasis doorbelast naar de programma's. Een eventuele afwijking van de gerealiseerde uitgaven wordt 
afgerekend met de Algemene Bedrijfsreserve (ABR). We verwachten over 2017 circa € 95.000 onderuitputting op 
de bedrijfsvoeringbudgetten te hebben. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de ABR. Het voordeel wordt op 
hoofdlijnen verklaard door de gewijzigde organisatie invulling (zie par. 7.1), de gewijzigde invulling van het ICT 
projectplan (ten opzichte van het oorspronkelijke IBP fase 1) en onderbezetting op een aantal 
bedrijfsvoeringfuncties. Tegenover deze voordelen staat een nadeel vanwege de verhoogde inzet bij team 
Financien voor de uitvoering van de planning & control cyclus. Deze uitbreiding is tevens verwerkt in de begroting 
2018.  
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8 VERLOOP VAN DE RESERVES EN VOORZIENINGEN 

 

 

8.1 Inleiding 
Het verwachte verloop van de reserves en voorzieningen voor 2017 is weergegeven in onderstaand overzicht. Als 
gevolg van de vaststelling van de Nota Reserves en Voorzieningen 2017 (AB februari 2017), zijn de 
beleidsuitgangspunten voor de reserves en voorzieningen van Avri met ingang van het begrotingsjaar 2017 
geactualiseerd. Daarbij zijn separate, nieuwe reserves ingesteld voor de programma's pluspakket en bedrijfsafval 
en is de Algemene Bedrijfsreserve gekoppeld aan de overhead (bedrijfsvoering).  
 
8.2 Overzicht verloop reserves en voorzieningen 
De in onderstaande tabel weergegeven stortingen en onttrekkingen volgen uit de vastgestelde begroting voor 2017 
en 2018 van Avri. De saldi per 01-01-2017 zijn geactualiseerd op basis van de jaarstukken 2016. De resultaten van 
de programma's over 2017 zijn geactualiseerd op basis van deze bestuursrapportage (geel gemarkeerd).  

 

 
      Tabel 14: saldo ontwikkeling reserves en voorzieningen 

 
  

Saldo ontwikkeling reserves en voorzieningen verwachting begroting begroting begroting begroting

2017 2018 2019 2020 2021

RESERVES

Algemene Bedrijfsreserve Saldo 01-01 865.000 822.000 797.000 772.000 747.000

Ontwikkelbudget tbv organisatie ontwikkeling -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000

Overheveling startkapitaal Reserve Bedrijfsafval -38.000

Overheveling startkapitaal Reserve Pluspakket -75.000

Resultaat bedrijfsvoeringbudgetten 2017 95.000

Saldo 31-12 822.000 797.000 772.000 747.000 722.000

Reserve bedrijfsafval Saldo 01-01 0 161.000 279.000 400.000 433.000

Overheveling startkapitaal van Algemene Bedrijfsreserve 38.000

Resultaat programma bedrijfsafval na vpb 123.000 118.000 121.000 118.000 113.000

Inzet basispakket -85.000 -118.000

Saldo 31-12 161.000 279.000 400.000 433.000 428.000

Reserve pluspakket Saldo 01-01 0 75.000 75.000 75.000 75.000

Overheveling startkapitaal van Algemene Bedrijfsreserve 75.000

Resultaat programma pluspakket 0

Saldo 31-12 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000

VOORZIENINGEN

Voorziening basispakket Saldo 01-01 1.190.000 693.000 436.000 368.000 1.114.000

Inzet basispakket -124.000

Tariefsegalisatie stortplaats -400.000 -130.000 -70.000 600.000

Dotatie vanuit programma basispakket 147.000 747.000

Resultaat programma basispakket 27.000 -2.000 2.000 -1.000 25.000

Desintegratiekosten ICT ontvlechting -125.000

Saldo 31-12 693.000 436.000 368.000 1.114.000 1.886.000

Voorziening stortplaats Saldo 01-01 457.000 449.000 840.500 0 0

Kosten eindafwerking -300.000

Dotatie vanuit afvalstoffenheffing ivm overdracht doelvermogen 328.000 461.500 461.500

Kosten nazorgplan en overige kosten -36.000 -70.000 -70.000

Overdracht resterend doelvermogen naar provincie -1.232.000

Saldo 31-12 449.000 840.500 0 0 0

Voorziening onderhoud gebouwen Saldo 01-01 358.000 319.000 299.000 246.000 300.000

Dotatie vanuit exploitatie 155.000 155.000 155.000 155.000 155.000

Onderhoudskosten -194.000 -175.000 -208.000 -101.000 -399.000

Saldo 31-12 319.000 299.000 246.000 300.000 56.000

Totaal reserves en voorzieningen Saldo 31-12 2.519.000 2.726.500 1.861.000 2.669.000 3.167.000
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8.3 Algemene bedrijfsreserve 
Op basis van de nota reserves en voorzieningen 2017 is de Algemene Bedrijfsreserve met ingang van 
begrotingsjaar 2017 gekoppeld aan de bedrijfsvoering van Avri. Deze reserve dient ter dekking van de 
bedrijfsvoeringrisico's van Avri (zie par. 7.6), waarbij 10% van de overhead in de reserve wordt gereserveerd. 
Daarnaast worden mee- en tegenvallers in de bedrijfsvoering verrekend met deze reserve (in plaats van met de 
programma's) binnen de bandbreedte van 10 tot 15% van de begrote overhead. Het Dagelijks Bestuur heeft 
toestemming gekregen van het Algemeen Bestuur om binnen deze kaders de reserve in te zetten om de 
bedrijfsvoering te ontwikkelen en risico's te beheersen. Om slagvaardig te kunnen opereren kan achteraf 
verantwoording over de uitgaven aan het Algemeen Bestuur worden afgelegd. 
 
Zoals in paragraaf 7.7 beschreven, wordt een positief saldo op de overhead over 2017 verwacht. Het overschot 
bedraagt naar verwachting € 95.000 en wordt toegevoegd aan de reserve. In meerjarig perspectief blijft het saldo 
binnen de bandbreedte van 10% en 15%. Bij een saldo boven de 15% van de begrote overhead (2018: € 892.000) 
wordt het surplus verrekend met de programma's. 
 
8.4 Reserve bedrijfsafval 
Deze reserve dient ter dekking van de operationele risico's rondom de uitvoering van het programma Bedrijfsafval. 
De exploitatieresultaten van dit programma worden verrekend met deze reserve tot een maximum van € 200.000. 
Het verwachte exploitatieresultaat over 2017 van € 123.000 wordt toegevoegd aan de reserve. In meerjarig 
perspectief komt het saldo per 2019 hiervoor boven de maximumgrens. De verwerking van het surplus wordt 
opgenomen in de begroting 2019 van Avri.  
 

8.5 Reserve pluspakket 

Deze reserve dient ter dekking van de operationele risico's rondom de uitvoering van het programma pluspakket. 
Dit betreft uitsluitend de risico's voor Avri die niet ondervangen worden in de (raam)overeenkomsten met 
gemeenten. Voor de IBOR activiteiten wordt derhalve geen weerstandscapaciteit aangehouden. Avri voert de 
activiteiten in het pluspakket tegen kostprijs uit. Indien er desondanks verschillen zijn tussen budget en uitgaven 
worden deze verrekend met deze reserve (behalve voor de IBOR activiteiten gezien de overeenkomsten). 
Er wordt over 2017 geen exploitatiesaldo voor dit programma verwacht.  
 
8.6 Voorziening Basispakket 
Deze voorziening biedt enerzijds weerstand tegen de risico's die samenhangen met de uitvoering van het 
programma Basispakket. Daarnaast kent de voorziening zowel op begrotings- als realisatiebasis een 
egalisatiefunctie voor de baten en lasten van dit programma. Het exploitatiesaldo van het programma Basispakket 
wordt met deze voorziening verrekend. 
 
Op basis van de vastgestelde begroting 2017 wordt voor 2017 een bedrag van € 524.000 uit de voorziening 
onttrokken ten gunste van het programma basispakket. Deze onttrekking is ten gunste gekomen van het tarief 
afvalstoffenheffing van 2017. Het verwachte exploitatieresultaat over 2017 van het programma basispakket (€ 
27.000) wordt toegevoegd aan de voorziening. Ondanks deze toevoeging blijft de voorziening in meerjarig 
perspectief onder het minimale niveau ter dekking van de risico's (jaarstukken 2016: € 2,0 mln.). Het in deze 
bestuursrapportage geactualiseerde risicoprofiel kent een minimale ondergrens van € 2,4 mln. Dit wordt in 
hoofdstuk 9 nader onderbouwd. 
 
8.7 Voorziening stortplaats 
De voorziening stortplaats wordt in 2017 voor ingezet ter dekking van de laatste afwerkingkosten en vervolgens 
nazorgkosten die gemaakt worden voor de overdracht van de voormalige stortplaats. Tot en met 2019 vindt een 
jaarlijkse dotatie aan deze voorziening plaats van € 328.000 vanuit het  programma Basispakket. Het bedrag dat 
daarmee uiteindelijk in de voorziening wordt gespaard wordt ultimo 2019 overgedragen aan de provincie. Zij 
kunnen met dit bedrag voorzien in het eeuwigdurende onderhoud van de stortplaats vanaf 2020. Het 
doelvermogen kan tot het moment van overdracht nog wijzigen (bijv. als gevolg van bijstelling van de rekenrente 
door de provincie). 
 
8.8 Voorziening onderhoud gebouwen 
De dotatie van € 155.000 is gebaseerd op het huidige onderhoudsplan. Actualisatie van het onderhoudsplan en 
(daaruit volgend) de voorziening onderhoud gebouwen vindt eind 2017 plaats. In 2017 zal de 
luchtverversingsinstallatie vervangen worden; de kosten bedragen ongeveer € 180.000. 
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9 ONTWIKKELING WEERSTANDSVERMOGEN 

 

 

9.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt een actualisatie gegeven van de risico's en het weerstandsvermogen. De actualisatie wordt 
toegepast op de risico's zoals verwoord in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing in de 
jaarstukken 2016. Op verzoek van het Algemeen Bestuur zijn de risico's van GR Avri in 2016 geactualiseerd en 
verwerkt in de nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen is in de p&c cyclus 
opgenomen en wordt daarin geactualiseerd. Het actief uitvoeren van risicomanagement is erg belangrijk, met 
name gezien de lage weerstandscapaciteit voor de risico's rondom het basispakket.  
Voor de activiteiten in het programma pluspakket is weerstandscapaciteit bij GR Avri alleen van toepassing indien 
de risico's niet door de (raam)overeenkomst met de gemeente is afgedekt. Voor de IBOR activiteiten in het 
pluspakket is derhalve geen weerstandscapaciteit ingericht, maar uitsluitend voor de andere pluspakket 
activiteiten. 
 

In februari 2017 heeft het Algemeen Bestuur de geactualiseerde Nota Risicomanagement en 
Weerstandsvermogen 2017 en de nota Reserves en Voorzieningen vastgesteld. Middels vaststelling van beide 
nota's zijn de financiële risico's van de programma's losgekoppeld van de bedrijfsvoeringrisico's en is voor ieder 
onderdeel separate weerstandscapaciteit ingericht en beleidsafspraken gemaakt. In dit hoofdstuk wordt ingegaan 
op de ontwikkeling van de financiële risico's van de programma's. De bedrijfsvoeringrisico's worden niet meer 
gekwantificeerd maar krijgen een impactscore om de ontwikkeling te monitoren. De ontwikkeling van deze risico's 
is uitgewerkt in par. 7.6. 
 
9.2 Ontwikkeling risico's 

Ten opzichte van de jaarstukken 2016 zijn de volgende risico's gewijzigd: 
 

Nr. in 
nota 

Risico Mutatie Risico 
reservering 

Toelichting 

4 Faillissement van verwerkers:  
Het risico op tussentijds nieuw af te 
sluiten, duurdere contracten en 
verlies van grondstoffen als gevolg 
van faillissement van verwerkers. 
(programma basispakket & 
bedrijfsafval) 

Kans als effect 
toegenomen 

+ € 350.000 Op basis van de actuele 
problematiek en discussies met 
sorteerders rondom zowel 
kunststof verpakkingen als 
drankenkartons, wordt de risico 
reservering verhoogd. 

7 Wegvallen verbrandingscapaciteit 
in de markt:  
Het risico op prijsverhogingen voor 
de verwerking van afvalstromen als 
gevolg van het wegvallen van 
verbrandingscapaciteit 
(programma basispakket & 
bedrijfsafval) 

Vervallen - € 70.000 Voor de verbranding van het 
restafval is een meerjarig   
contract afgesloten. 

9 Transport van afvalstoffen: 
Het risico dat tijdens transport van 
afvalstoffen operationele 
problemen ontstaan met financiële 
gevolgen. 
(programma basispakket & 
bedrijfsafval) 

Vervallen - € 12.000 Door optimalisatie van het 
wagenparkbeheer is dit beperkte 
risico ondervangen. Daarnaast 
wordt de kennis van chauffeurs 
up-to-date gehouden. 

  Totaal € 268.000  

       Tabel 15: ontwikkeling bestaande risico's 
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De volgende risico's worden toegevoegd aan het risicoprofiel: 
 

Nr. Risico Risico 
reservering 

Toelichting 

14 Onzekerheid scheidingsgedrag 
huishoudens: 
Het risico dat het aanbiedgedrag 
van huishoudens voor het 
restafval tijdens het 
begrotingsjaar wijzigt, waardoor 
er minder opbrengsten 
afvalstoffenheffing verkregen 
worden. 
(programma basispakket) 

€ 120.000 Op basis van de ervaring van 2016 wordt dit risico toegevoegd. 
De doorgevoerde beleidswijziging (gescheiden inzameling van 
drankenkartons) had een groot nadelig effect op het aantal 
aanbiedingen restafval en hieruit volgende opbrengsten (2016: 
€ 0,4 mln. minder opbrengsten a.g.v. gemiddeld 1 aanbieding 
restafval minder op jaarbasis). Avri houdt vanaf heden rekening 
met een dergelijk effect bij de begroting, waardoor een 
beperkter generiek risico wordt toegevoegd aan het 
risicoprofiel. Voor de beleidswijziging per 2019 wordt het risico 
verwerkt in het tarief afvalstoffenheffing. 

15 Vennootschapsbelasting (vpb) 
over grondstoffen: 
Het risico van naheffing van vpb 
over de verkoop van 
grondstoffen. Dit is niet voorzien 
in de jaarrekening 2016. 

€ 62.000 Dit risico wordt toegevoegd op basis van de actuele discussie 
tussen branchevereniging en belastingdienst over de vpb plicht 
voor gemeenten over de verkoop van ingezamelde grondstoffen 
(zie par. 2.6). De risico reservering is geschat op € 62.000 en 
kan nog wijzigen indien er landelijke uitgangspunten volgen 
over de resultaatsbepaling van deze activiteit (indien het 
standpunt van belastingplicht stand houdt). 

 Totaal € 182.000  

         Tabel 16: nieuwe risico's in 2017 
 

In onderstaande tabel is samenvattend de ontwikkeling van de risico's per programma weergegeven. Voor een 
beschrijving van de risico's wordt verwezen naar de Nota Risicomanagement en weerstandsvermogen 2017. 
 

 
       Tabel 17: ontwikkeling risicoprofiel per programma 

Ontwikkeling financiële risico's Avri

Programma nr. Risico

Jaarstukken 

2016

Berap 

2017 Verschil

jan-17 jul-17

Basispakket 1 Verkoop gebulkt materiaal 28.500 28.500 0

2 Prijsontwikkeling op de afvalmarkt 399.000 399.000 0

3 Onduidelijkheid vordering Nedvang (St. Afvalfonds) * 424.000 424.000 0

4 Faillissement van verwerkers 66.500 399.000 332.500

5 Betaling afvalstoffenheffing 90.000 90.000 0

6 Onzeker doelvermogen voor nazorg stortplaats 560.000 560.000 0

7 Wegvallen verbrandingscapaciteit in de markt 66.500 0 -66.500

8 Data Registratie GSL 30.000 30.000 0

9 Transport van afvalstoffen 11.400 0 -11.400

10 Chemische vervuiling of grondwatervervuiling 140.000 140.000 0

11 Avri Realisatie B.V. en Solar B.V. 28.500 28.500 0

12 Medewerkers Afvalbeheer 133.000 133.000 0

14 Onzekerheid scheidingsgedrag huishoudens 0 120.000 120.000

15 Vennootschapsbelasting over grondstoffen 0 60.000 60.000

Totaal basispakket 1.977.400 2.412.000 434.600

Pluspakket 13 Risico's uitvoering pluspakket activiteiten 75.000 75.000 0

Bedrijfsafval 1 Verkoop gebulkt materiaal 1.500 1.500 0

2 Prijsontwikkeling op de afvalmarkt 21.000 21.000 0

4 Faillissement van verwerkers 3.500 21.000 17.500

7 Wegvallen verbrandingscapaciteit in de markt 3.500 0 -3.500

9 Transport van afvalstoffen 600 0 -600

11 Avri Realisatie B.V. en Solar B.V. 1.500 1.500 0

12 Medewerkers Afvalbeheer 7.000 7.000 0

15 Vennootschapsbelasting over grondstoffen 0 2.000 2.000

Totaal bedrijfsafval 38.600 54.000 15.400

Totaal alle programma's 2.091.000 2.541.000 450.000

*) Dit risico is in de jaarstukken 2016 verlaagd als gevolg van de separate reservering van € 196.000.
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9.3 Ontwikkeling weerstandsvermogen 

Het weerstandsvermogen wordt bepaald door de gekwantificeerde risico's (zie vorige paragraaf) af te zetten tegen 
de beschikbare weerstandscapaciteit. De weerstandscapaciteit van Avri wordt gevormd door de beschikbare 
reserves en voorzieningen en is uitgewerkt in hoofdstuk 8. Uit deze berekening volgen ratio's die de volgende 
betekenis hebben: 
 

  
   Tabel 18: betekenis ratio's 
 
In onderstaande tabel worden de geactualiseerde weerstandsratio's per programma weergegeven.  
 

 
       Tabel 19: ontwikkeling weerstandsvermogen Avri 
Programma Basispakket 
Het weerstandsvermogen van dit programma neemt verder af als gevolg van enerzijds toegenomen risico's en 
anderzijds lagere weerstandscapaciteit door inzet van de voorziening Basispakket. Het weerstandsvermogen daalt 
van ratio 0,6 (Onvoldoende) naar ratio 0,3 (Ruim onvoldoende). Een zorgelijke ontwikkeling gezien de 
onzekerheden op de afval- en grondstoffenmarkt en de actuele landelijke problematiek rondom de verwerking van 
kunststof verpakkingen. Zoals reeds in diverse begrotingen aangegeven dienen de deelnemende gemeenten 
weerstandscapaciteit voor GR Avri in overweging te nemen. 
 
Programma pluspakket 
Het weerstandsvermogen voor dit programma blijft gehandhaafd op niveau Voldoende (factor 1,0). Er zijn geen 
wijzigingen in zowel de gekwantificeerde risico's als de weerstandscapaciteit. 
 
Programma bedrijfsafval 
Het weerstandsvermogen groeit van factor 1,0 (voldoende) naar factor 3,0 (uitstekend) door de forse toename van 
de weerstandscapaciteit. Dit is het gevolg van de positieve bijstelling van het exploitatieresultaat van dit 
programma. 

  

Ratio weerstandsvermogen Betekenis

groter dan 2,0 Uitstekend

tussen 1,4 en 2,0 Ruim voldoende

tussen 1,0 en 1,4 Voldoende

tussen 0,8 en 1,0 Matig

tussen 0,6 en 0,8 Onvoldoende

kleiner dan 0,6 Ruim onvoldoende

Ontwikkeling weerstandsvermogen

Programma Ratio weerstandsvermogen

Jaarstukken 

2016

Berap 

2017 Verschil

Basispakket Gekwantificeerde risico's (A) 1.977.000 2.412.000 435.000

Beschikbare weerstandscapaciteit (B) 1.190.000 693.000 -497.000

Ratio weerstandsvermogen (B/A) 0,6 0,3 -0,3

Betekenis Onvoldoende

Ruim 

onvoldoende

Pluspakket Gekwantificeerde risico's (A) 75.000 75.000 0

Beschikbare weerstandscapaciteit (B) 75.000 75.000 0

Ratio weerstandsvermogen (B/A) 1,0 1,0 0,0

Betekenis Voldoende Voldoende

Bedrijfsafval Gekwantificeerde risico's (A) 39.000 54.000 15.000

Beschikbare weerstandscapaciteit (B) 39.000 161.000 122.000

Ratio weerstandsvermogen (B/A) 1,0 3,0 2,0

Betekenis Voldoende Uitstekend
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10 VERLOOP VAN DE INVESTERINGKREDIETEN 

 

 
 

10.1 Tabel investeringskredieten 

Het verloop van de investeringskredieten is weergegeven in onderstaand overzicht. Hierbij is per krediet 
aangegeven of de investering is afgerond of dat deze nog wordt aangewend. 

 

 
        Tabel 20: uitputting investeringskredieten 

 
Het totaal aan openstaand krediet per 1 januari 2017 (€ 4,1 mln.) is voor ca. € 1,7 mln. uitgegeven in het eerste 
halfjaar van 2017. Het totaal aan restant krediet bedraagt € 2,4 mln., waarvan ca. 2,2 mln. nog wordt aangewend. 
De kredieten rondom materieel voor Afvalbeheer en IBOR en het ICT projectplan vormen hierin het grootste 
aandeel. De uitputting van investeringskredieten voor IBOR zijn verwerkt in de IBOR werkbegrotingen. 

 
  

Investeringskredieten Avri

bedragen x € 1.000 Jaar 

kredietverlening

Totaal krediet 

bedrag

Restant per 

01-01-2017

uitgaven 

t/m 30-06

Restant per

30-06-17 Prognose

Vervanging vloerbedekking kantoorgebouw 2011 45 45 0 45 Krediet wordt nog aangewend

Inrichting kantoorgebouw 2012 85 52 4 48 Krediet wordt nog aangewend

Overkapping kantoorgebouw 2014 100 95 0 95 Krediet wordt nog aangewend

6 afzetcontainer incl. klapnetten 2014 60 38 0 38 Krediet wordt nog aangewend

2 kraanwagens (krediet 599) 2014 720 33 0 33 Krediet wordt nog aangewend

2 zijlader CNG 67 & 68 2015 560 55 2 53 Gereed

Boordcomputers wagenpark 2015 10 10 0 10 Krediet wordt nog aangewend

Bedrijfswagens IBOR 2015 400 324 121 203 Gereed

Systemen 2015 190 20 34 -14 Gereed

Verbouwingskosten werf gem. Tiel (krediet 615) 2015 25 -114 0 -114 Gereed

Hemelwaterafvoer 2016 100 70 5 66 Krediet wordt nog aangewend

Bovengrondse brengvoorzieningen (vervanging) 2016 100 -3 0 -3 Gereed

Aanpassing weegkantoor 2016 50 50 0 50 Krediet wordt nog aangewend

3 distributiewagens 2016 250 236 184 51 Gereed

1 Haakarm wagen 2016 150 136 141 -5 Gereed

3 Caddy's 2016 90 90 1 89 Krediet wordt nog aangewend

6 rollerpackers 2016 150 150 0 150 Krediet wordt nog aangewend

Ondergrondse brengvoorzieningen (vervanging) 2016 250 49 2 48 Gereed

ICT Projectplan 2016 784 784 96 688 Krediet wordt nog aangewend

Overname werkplekken Regio 2016 20 20 0 20 Krediet wordt nog aangewend

Peilbuiskokers 2012 8 2 0 2 Gereed

28 Mercedes bakwagen 2016 50 60 1 59 Krediet wordt nog aangewend

Vervanging aanhanger 0301 2016 40 40 34 6 Gereed

Klapnetten afzetcontainers 2016 5 5 0 5 Krediet wordt nog aangewend

Vervanging mini containers 2017 2017 175 175 137 38 Krediet wordt nog aangewend

902 Volvo Shovel 2017 180 180 173 7 Gereed

70 zijlader 2 comp 2017 280 280 252 28 Krediet wordt nog aangewend

71 zijlader 2 comp 2017 280 280 252 28 Krediet wordt nog aangewend

Ondergrondse brengvoorzieningen (vervanging) 2017 2017 250 250 105 145 Krediet wordt nog aangewend

Bovengrondse brengvoorzieningen (vervanging) 2017 2017 100 100 86 14 Krediet wordt nog aangewend

Bedrijfscontainers 2017 2017 50 50 18 32 Krediet wordt nog aangewend

Textielcontainers 2017 2017 20 20 17 3 Gereed

IBOR Tractie 2017 2017 470 470 4 466 Krediet wordt nog aangewend

Ibor Materieel 2017 2017 30 30 13 17 Krediet wordt nog aangewend

Totaal 6.076 4.081 1.682 2.399
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Bijlage 1: totaaloverzicht baten en lasten programma's Avri 

 

 
  

BATEN EN LASTEN PROGRAMMA'S AVRI Begroting Berap Verschil Verschil

2017 2017

Lasten

Programma basispakket 23.451.000 24.219.000 768.000 3%

Programma pluspakket 14.712.000 18.546.000 3.834.000 26%

Programma bedrijfsafval 1.570.000 1.626.000 56.000 4%

Totaal lasten 39.733.000 44.391.000 4.658.000 12%

Baten

Programma basispakket 23.451.000 24.219.000 768.000 3%

Programma pluspakket 14.712.000 18.546.000 3.834.000 26%

Programma bedrijfsafval 1.578.000 1.749.000 171.000 11%

Totaal baten 39.741.000 44.514.000 4.773.000 12%

Saldo baten en lasten 8.000 123.000 115.000 -

Gemeentelijke bijdrage (o.b.v. bijdrageverordening) 0 0 0 -

Resultaat voor bestemming 8.000 123.000 115.000 -

Onttrekking uit reserves 0 0 0 -

Storting naar reserves 8.000 123.000 115.000 -

Resultaat na bestemming 0 0 0 -
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Bijlage 2: prognose 2017 btw baten afvalstoffenheffing per regiogemeente 

 

 
  

Prognose verrekening BTW component afvalstoffenheffing met regio gemeenten

prognose o.b.v. bestuursrapportage 2017 Avri (vastgesteld in AB 26 oktober 2016)

Gemeentelijk aandeel 2017 in de kosten van inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval

Gelder Neder West Maas

gemeente TOTAAL Buren Culemborg malsen Betuwe Lingewaal Maasdriel Neerijnen Tiel en Waal Zaltbommel

verdeelsleutel: aantal inwoners 238.326 26.208 27.647 26.342 23.051 11.105 24.088 12.126 41.502 18.708 27.549

Aandeel gemeenten totaal 2017 14.886.187      1.636.990   1.726.872   1.645.359   1.439.799      693.634   1.504.571      757.408   2.592.275   1.168.529   1.720.750 

Winstopslag 2017 10.000          1.100        1.160        1.105        967           466           1.011        509           1.741        785           1.156        

Totaal exclusief omzetbelasting 14.896.187    1.638.089  1.728.032  1.646.465  1.440.766  694.100     1.505.582  757.916     2.594.016  1.169.314  1.721.906  

A)                     Omzetbelasting 21% 

(te declareren bij BCF) 3.128.199      343.999     362.887     345.758     302.561     145.761     316.172     159.162     544.743     245.556     361.600     

Totaal inclusief omzetbelasting 18.024.386    1.982.088  2.090.918  1.992.222  1.743.327  839.861     1.821.754  917.079     3.138.760  1.414.870  2.083.507  

Gemeentelijk aandeel 2017 in de opbrengsten afvalstoffenheffing

Gelder Neder West Maas

gemeente TOTAAL Buren Culemborg malsen Betuwe Lingewaal Maasdriel Neerijnen Tiel en Waal Zaltbommel

verdeelsleutel: aantal inwoners 238.326 26.208 27.647 26.342 23.051 11.105 24.088 12.126 41.502 18.708 27.549

Aandeel gemeenten totaal 2017     16.907.172-   1.859.231-   1.961.316-   1.868.738-   1.635.269-      787.804-   1.708.836-      860.235-   2.944.209-   1.327.171-   1.954.364-

Totaal 16.907.172-    1.859.231-  1.961.316-  1.868.738-  1.635.269-  787.804-     1.708.836-  860.235-     2.944.209-  1.327.171-  1.954.364-  

B)     Per saldo te betalen aan Avri 1.117.214      122.857     129.602     123.485     108.057     52.058       112.919     56.844       194.551     87.699       129.143     

BTW opbrengst 2017 gemeenten 2.010.985      221.142     233.284     222.273     194.503     93.704       203.254     102.319     350.192     157.857     232.457     

(saldo A en B)
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Bijlage 3:  Afkortingenlijst 
 
AB  Algemeen Bestuur 
ABR  Algemene Bedrijfsreserve 
APV  Algemene Plaatselijke Verordening 
AVH  Afvalstoffenheffing 
BBV  Besluit Begroting en Verantwoording 
BCF  BTW compensatiefonds 
BSR  Belasting Samenwerking Rivierenland 
CPB  Centraal Plan Bureau 
DB  Dagelijks Bestuur 
DVO  Dienstverleningsovereenkomst 
FTE  Full Time Eenheid 
GFT  Groente, Fruit en Tuin afval 
GSL  Goed Scheiden Loont 
GR  Gemeenschappelijke Regeling 
IBOR  Integraal Beheer Openbare Ruimte 
IBP  Informatie Beleids Plan 
ICT  Informatie- en Communicatie Technologie 
IKB  Individueel Keuze Budget 
KCC  Klantencontactcentrum 
KHL  Kunststof Hergebruik Limburg 
MKB  Midden en Klein Bedrijf 
MVO  Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
NVRD  Nederlandse Vereniging voor Afval- en Reinigingsdiensten 
PMD  Plastic, Metalen en Drankenkartons 
RAP  Regionaal Afvalstoffenplan 2012 - 2016 
VANG  Van Afval Naar Grondsof 
VNG  Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
VPB  Vennootschapsbelasting 
WGR  Wet gemeenschappelijke regelingen 



 

34 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
        
         



 

 

Aan : Algemeen Bestuur 

Vergadering : 26 oktober 2017 

Agendapunt : 9, ter besluitvorming 

Van : Dagelijks Bestuur 

Onderwerp : 

Evaluatie ondergrondse  
Textielcontainer in de 
Hertogenwijk te Tiel 
 

 

 
Voorstel 
1. Kennis nemen van de resultaten ven de nul- en effectmetingen op de kwaliteit van het textiel uit de 
ondergrondse container in de Hertogenwijk te Tiel. 
 
2. In te stemmen met het verwijderen van de textielcontainer en de inwoners van de Hertogenwijk te 
verwijzen naar textielcontainers op andere locaties. 
 

 
Inleiding 
In de Hertogenwijk in Tiel wordt op 1 locatie (Hertog Willemstraat) een ondergrondse textielcontainer 
gebruikt voor het aanbieden van textiel. Er is door de inzamelaar (Avri) geconstateerd dat het textiel in 
deze container structureel vervuild is door andere afvalstromen. De textielcontainer wordt apart 
ingezameld wat extra logistieke kosten met zich meebrengt.  De complete inhoud moet als restafval 
worden afgevoerd. Ondanks dagelijkse handhaving treedt er  geen verbetering op in het 
aanbiedgedrag van inwoners. 
 
In het AB van 7 juli 2016 is besloten om een nulmeting uit te voeren en bij wijze van pilot 3 maanden 
in te zetten op intensieve communicatie die gericht is op gedragsbeïnvloeding. Na deze 3 maanden 
een effectmeting uit te voeren. Op basis van de resultaten met betrekking tot de kwaliteit van het 
textiel een voorstel voor te bereiden met oog op besluitvorming over het al dan niet verwijderen van de 
ondergrondse container. 
 
Na de nulmeting is er een make-over uitgevoerd op de locatie Hertog Willemstraat . Op de locatie is 
het straatwerk gereinigd, de ondergrondse containers schoongemaakt, een nieuwe kleur gekregen en 
er zijn pictogrammen op de zuilen aangebracht. Verder is er een bord geplaatst met de verwijzing 
naar een schone buurt. De bovengrondse container voor plastic verpakkingsafval is verplaatst naar 
een andere locatie in de  buurt. Daarnaast heeft er in afstemming met de gemeente Tiel communicatie 
plaatsgevonden met inwoners van de wijk. Dat is verlopen via gesprekken met de wijkraad en 
moskeebestuur en via posters en publiciteit over het onderwerp.  
 
De zuiverheid van het textiel in de Hertogenwijk in Tiel is als gevolg van de genomen maatregelen niet 
verbeterd. In de monsters van de effectmeting is 11% vervuiling gemeten, in de nulmeting was dit 
10%. De verschillen zijn niet significant; er is dus ook niet sprake van een echte toename.  
Een dergelijke mate van vervuiling heeft veel effect op de kwaliteit van het textiel in de 
textielcontainer. Dat is de reden waarom de verwerker van het textiel slechts een vervuilingsgraad van 
1% accepteert. 
 
Beoogd effect 
Terugdringen van de vervuiling uit het textiel en het aanleveren van schoon textiel aan de verwerker.  
 
Argumenten 
1.1. Het Algemeen Bestuur heeft besloten voor het uitvoeren van een nul- en effectmeting en in te 
zetten op een intensieve communicatie die gericht is op gedragsbeïnvloeding. 
De evaluatie had betrekking op een nulmeting in december 2016 en een effectmeting in april 2017. Na 
de nulmeting  in december is een make-over uitgevoerd op de locatie in de Hertog Willemstraat. Er is 
veel publiciteit gegeven aan de her ingebruikname van de locatie na de make-over. 
 
 



 

2.1. Het textiel uit de Hertogenwijk wordt apart ingezameld en vernietigd. 

Om te voorkomen dat er afkeur van het textiel volgt bij het aanleveren van het textiel bij de verwerker 
wordt het vervuilde textiel uit de Hertogenwijk apart ingezameld. Het textiel wordt als restafval 
afgevoerd en verwerkt. 
 
2.2. Schoon textiel levert geld op. 
De opbrengsten van het textiel worden verdisconteerd in de afvalstoffenheffing en komen ten goede 
aan de inwoners van onze gemeenten. Verwerking van vervuild textiel als restafval kost de inwoners 
geld. 
 
2.3. Anoniem en illegaal aanbieden van restafval via de textielcontainer wordt voorkomen. 
Door het weghalen van de textielcontainer kan er geen misbruik  worden gemaakt van de 
textielcontainer. 
 
 
Kanttekeningen 
2.1. Inwoners uit de Hertogenwijk zullen het textiel verder weg moeten brengen. 
De dichtstbijzijnde textielcontainers staan bij het winkelcentrum Kwadrant en de Koninginnestraat 
nabij het centrum. De goedwillende inwoners zullen het textiel gescheiden aanbieden bij de overige 
locaties. Mogelijk levert dit klachten van omwonenden op. Er kan geen bezwaar worden gemaakt 
tegen het besluit.  
 
 
Communicatie 
Na het besluit van het Algemeen Bestuur zullen de inwoners in overleg met gemeente Tiel  via de 
gebruikelijke communicatiemiddelen op de hoogte worden gebracht van de veranderingen.  
 
 
Financiën 
De verwijdering van de textielcontainer levert een jaarlijkse financiële besparing op van €5.750,-. Dit 
effect wordt verrekend in het programma Basispakket. Het bedrag wordt als volgt gespecificeerd: 

 besparing op kosten aparte inzameling: €2.500 

 besparing op verwerkingskosten: €400,- 

 inkomsten uit schoon textiel: €2.850,- 
  

De pilot is binnen het budget van € 3.000 uitgevoerd en komt ten laste van de begroting 2017. 
 
 
Uitvoering 
De textielcontainer zal, nadat de inwoners op de hoogte zijn gebracht, worden verwijderd.  
 
 
Bijlagen 
1. Communicatieplan pilot Hertogenwijk 
2. Foto van de make-over. 
2. Uitreksel resultaten van de Nul- en effectmetingen Textiel Hertogenwijk en Partijkeuring Textiel uit 
de regio. 
 
 



 
Communicatieplan pilot Hertogenwijk 
Aanleiding: voorstel DB voor AB (aangenomen op 7/6/2016), voor een communicatiepilot van 3 maanden, op 
basis waarvan besloten kan worden om de textielcontainer in de Hertogenwijk te laten staan of weg te halen. 
 
Aanleiding: 
In de ondergrondse textielcontainer aan de Hertog Karellaan worden structureel grote hoeveelheden restafval 
aangetroffen ('vervuiling'). Hierdoor kan het textiel niet hergebruikt worden en moet de inhoud van de container 
verbrand worden. 
 
Doel pilot: 
Terugdringen van de vervuiling tot een voor 
de verwerker acceptabel niveau, binnen een 
periode van 3 maanden, door middel van 
positieve gedragsbeïnvloeding. 
 
Periode uitvoering pilot: 
15 oktober - 15 december 2016. Voor- en 
achteraf worden er metingen gehouden om 
de vervuiling van de textielcontainer te 
meten. 
 
Situatie: 

Aan de Hertog Karellaan staat een ondergrondse textielcontainer, naast ondergrondse containers voor glas, 
papier en restafval, en een bovengrondse container voor kunststof. De containers zelf zijn schoon en goed 
toegankelijk. Ze zijn voorzien van duidelijke en grote stickers, die in tekst en pictogrammen vertellen wat er in de 
container hoort. De directe omgeving zelf ziet er netjes uit, op de vaak aanwezige bijplaatsingen na. Ook bij 
andere containerlocaties in de omgeving wordt regelmatig bijgeplaatst. 
De omgeving van de Hertog Karellaan (oostelijk deel Hertogenwijk) bestaat uit veel hoogbouw en ook wat 
laagbouw. Het is een wijk met een cultureel gemengde bevolking. 
Gezien de duidelijke stickers en het feit dat er een restafvalcontainer naast de textielcontainer staat, moet 
geconcludeerd worden dat de vervuiling van het textiel regelmatig moedwillig plaatsvindt. Waarschijnlijk doordat 
de betreffende inwoners niet willen betalen voor het gebruik van de restafvalcontainer. 
 
Aanpak 
Voor een goed beeld van de inwonersgroep en het soort communicatie dat daar het best werkt, is afstemming 
met de wijkvereniging nodig. Daarnaast kan de wijkvereniging ook op andere manieren meehelpen, bijvoorbeeld 
door eigen communicatiemiddelen ter beschikking te stellen. 
Gezien de grote mate van vervuiling van het textiel en de moedwilligheid daarvan, is alleen communicatie in 
tekst en beeld niet voldoende en moeten inwoners letterlijk 'aangesproken' worden. Volgens studies werkt 
stapeling van interventies beter dan 1 of 2 interventies 
 
Acties: 

 Avri legt het communicatieplan voor aan de communicatie-afdeling van de gemeente Tiel. 

 Avri werkt de aanpak verder uit na overleg met de bewonersvereniging. 

 In het overleg met de bewonersvereniging legt Avri concrete communicatie-interventies voor aan de 
bewonersvereniging, zoals inzet van media en sociale media, inzet van vrijwilligers als afvalcoaches of 
promotieteam ('foot in the door'), bordjes waarop norm wordt gecommuniceerd (descriptief / injunctief / 
zelfregulatie) of andere mogelijkheden als kunst, co-creatie, stapeling van interventies, etc. 

 Gebruik maken van de communicatiemiddelen van de gemeente 

 Gebruik maken van de moskeeverenigingen (gebeurt vaker dat er onderwerpen worden omgeroepen voor of 
na het vrijdaggebed. Boodschap kan overlegd worden met het bestuur van de moskeeverenigingen.) 

 
Doelgroep: Inwoners. 
 
Uren en budget: Mari: 15 uur, Nol: 6 uur. Budget: €3.000. 
 
Planning: 
Voorbereiding: (0-meting, afstemming intern, Tiel, bewonersvereniging): 15/8 - 14/10. Pilot: 15/10 - 15/12. 
Evaluatie: (1-meting, terugkoppeling naar betrokkenen) 15/12 - 30/1. 



Resultaten van de Nul- en Effectmetingen Textiel Hertogenwijk en 
Partijkeuring Textiel uit de regio. 

TEXTIEL Hertogenwijk Nulmeting 2016 Effectmeting 2017 
88,3% 89,9% 

Textiel, schoeisel 89,3% 87,8% 
Inzamelzakken 0,6% 0,5% 
VERVUILING 10,1% 11,7% 
Restafval los 1,5% 3,1% 
Restafval volle zakken 8,2% 8,5% 
Restafval afwijkend 0,4% 0,0% 
TOTAAL 100% 100% 

De zuiverheid van het Textiel in de Hertogenwijk in Tiel is met de genomen maatregelen 
niet verbeterd. In het monster is 11% vervuiling gemeten, in 2016 was dit 10%. De 
verschillen zijn niet significant; er is dus ook niet sprake van een toename. 

De losse vervuiling bestaat vooral uit herbruikbaar papier/karton en plastic verpakkingen. 
Maar daarnaast zijn ook verpakkingsglas, vlakglas, onderdelen van meubels (stoelpoot) 
etc aangetroffen. En in het zakkenvuil troffen we ook volle zakken met PMD aan. 
De vervuiling in textiel bestaat derhalve deels uit gescheiden grondstoffen die verkeerd 
zijn aangeboden en deels uit ongescheiden restafval dat verkeerd is aangeboden. 

TEXTIEL Partijkeuring 2017 
96,4% 

Textiel, schoeisel 98,8% 
I nzamelzakken 0,6% 
VERVUILING 0,6% 
Restafval los 0,4% 
Restafval volle zakken 0,1% 
Restafval afwijkend 0,1% 
TOTAAL 100% 

Het textiel uit de partijkeuring (genomen in 4 woonkernen) is zeer zuiver. Het monster is 
per woonkern gesorteerd en in alle 4 deelmonsters was de zuiverheid hoog. De vervuiling 
bestaat vooral uit plastic tasjes (leeg aanwezig), een stuk tapijt en 1x een zak 
ongescheiden restafval. 

5.3 Beoordeling textiel 

Het textiel uit de Avri-gemeenten is over het algemeen zuiver, getuige de partijkeuring 
voor textiel. 

Op sommige locaties, zoals de Hertogenwijk in Tiel, laat de zuiverheid van textiel echter 
te wensen over, ook na genomen maatregelen. 

De vervuiling in hotspots als de Hertogenwijk bestaat zowel uit gescheiden grondstoffen 
die verkeerd zijn aangeboden als uit ongescheiden restafval dat verkeerd is aangeboden. 





 

Aan : Algemeen Bestuur 

Vergadering : 26 oktober 2017 

Agendapunt : 10, ter besluitvorming 

Van : Dagelijks Bestuur 

Onderwerp : 
Beleidsplan/Projectplan/Financiering Nieuw 
inzamelbeleid 
 
  

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.
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1. Van afval naar grondstof 
 

1.1  Inleiding 
In de Regionale Visie Afval en Grondstoffen 2017-2020 hebben de 10 gemeenten van regio 

Rivierenland1 hun ambities op het gebied van het regionale afval- en grondstoffenbeheer voor de 

komende vier jaar vastgelegd. Om deze ambities de komende jaren te verwezenlijken zijn er 

aanpassingen in het regionale afval- en grondstoffenbeleid nodig. In dit Regionaal Beleidsplan Afval 

en Grondstoffen worden de verschillende instrumenten en beleidsmaatregelen beschreven die op de 

meest effectieve en efficiënte manier leiden tot het realiseren van de ambities uit de Visie.  

 

1.2  Grondstoffenschaarste en klimaatverandering vragen om circulaire economie 
Veel van de grondstoffen die we nodig hebben voor het maken van de producten die voorzien in 

onze dagelijkse levensbehoefte worden steeds schaarser. Dit is het gevolg van een explosief gestegen 

vraag naar grondstoffen in de vorige eeuw. Die vraag is het gevolg van een sterk gegroeide 

wereldbevolking, sterk verbeterde levenstandaard en  snelle technologische ontwikkelingen in 

vrijwel alle sectoren van de maatschappij. 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. 

Daarnaast draagt de verspilling van grondstoffen bij aan vervuiling en klimaatverandering. Het is dus 

van groot belang dat we zuinig en efficiënt omgaan met al onze grondstoffen.  

 

Nationaal en internationaal beleid is er daarom de laatste jaren meer en meer op gericht een 

transitie te maken van een lineaire economie, waarbij primaire grondstoffen via producent en 

consument na afdanking worden vernietigd, naar een circulaire economie. Dit betekent dat we 

proberen zo min mogelijk grondstoffen te vernietigen en door middel van recycling zo veel mogelijk 

producten, materialen en grondstoffen een tweede leven te geven. Hierdoor wordt het gebruik van 

primaire grondstoffen ontkoppeld van economische groei.  

 

Landelijk worden vanuit het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) gemeenten aangespoord 

fors minder restafval te produceren door meer grondstoffen van huishoudens te scheiden. 

Rijksambitie is om in 2020 nog maar 100 kilo restafval te produceren per persoon per jaar, en in 2025 

zelfs nog maar 30 kilo.  

 

Ambities Rivierenland 

De 10 gemeenten van regio Rivierenland vinden het in het kader van zowel deze toenemende 

grondstoffenschaarste als de noodzaak tot het verminderen van de milieudruk van het afvalbeheer 

van belang een volgende grote stap te zetten richting de circulaire economie. Hiertoe zal het beleid 

de komende vier jaar worden vormgegeven op basis van een aantal belangrijke ambities2.  

                                                           
1
 Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal, 

Zaltbommel 
2
 Deze ambities zijn vastgelegd in de Regionale Visie Afval en Grondstoffen, die door het Algemeen Bestuur van 

Avri op 13 oktober 2016 is vastgesteld. 

https://www.avri.nl/fileadmin/Files/Documents/Regionale_Visie_Afval_en_Grondstoffen_-__zonder__watermerk_opgemaakt.pdf
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De belangrijkste ambitie is het reduceren van de hoeveelheid restafval die huishoudens per jaar 

produceren. Zo hebben de gemeenten in de Regionale Visie Afval en Grondstoffen in 2016 

vastgelegd dat de komende vier jaar wordt gestreefd naar het verminderen van de hoeveelheid 

restafval naar gemiddeld maximaal 75 kilo per persoon per jaar. Deze reductie van het restafval moet 

met name worden gerealiseerd door middel van meer en betere afvalscheiding. De gemeenten 

willen daarom de komende jaren stevig inzetten op afvalscheiding, waardoor er meer grondstoffen 

door middel van recycling en kringloop een tweede leven krijgen. Naast de hoeveelheid grondstoffen, 

is het van groot belang dat gescheiden ingezamelde grondstoffen van goede kwaliteit zijn. Daarom 

zal worden gestuurd op het inzamelen van zuivere, zo min mogelijk vervuilde, grondstoffen.  

 

Deze doelstellingen sluiten aan bij het landelijke programma Van Afval Naar Grondstof (VANG), en 

liggen tevens in lijn met de ambities die in het Gelders Energieakkoord zijn vastgelegd. Hierin heeft 

een groot deel van de gemeenten in de regio uitgesproken de VANG-doelstellingen aan te willen 

scherpen en richting 2030 naar een afvalvrije samenleving te streven.  

 

 

  

https://www.avri.nl/fileadmin/Files/Documents/Regionale_Visie_Afval_en_Grondstoffen_-__zonder__watermerk_opgemaakt.pdf
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2. Terugblik 2012-2016 
 

2.1  Inleiding 

In het Afvalstoffenplan Regio Rivierenland 2012-2016 namen de gemeenten zich voor om, conform 

de doelstelling in het Landelijk AfvalbeheerPlan 2 (LAP2), nog slechts 40% van het huishoudelijk afval 

als restafval af te voeren, en daarmee 60% van het huishoudelijk afval te scheiden. Bovendien werd 

de ambitie uitgesproken om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen op het vlak van afvalscheiding en 

recycling waar deze bij kunnen dragen aan het verwezenlijken van de doelstellingen uit het LAP. In 

dit hoofdstuk een overzicht van de beleidsmaatregelen die tussen 2012 en 2016 in de regio zijn 

genomen, de resultaten hiervan en de samenstelling van het restafval in 2016 als indicatie voor de 

potentie van afvalscheiding voor de komende jaren.  

 

2.2  ‘Traditionele’ afvalinzameling 

Tot en met 2013 voerde Avri voor haar 10 gemeenten een vrij ‘traditionele’ vorm van afvalinzameling 

uit: alternerende (afwisselend wekelijkse) huis-aan-huis inzameling van restafval en gft, 

gecombineerd met papierinzameling in samenwerking met verenigingen en glas- en textielcontainers 

op strategische locaties in de wijken. Vanaf 2009 is hier de tweewekelijkse huis-aan-huis inzameling 

van kunststof verpakkingsafval aan toegevoegd. Daarnaast kon grof huishoudelijk afval op een van de 

4 milieustraten in de regio3 worden gebracht of op afspraak, tegen betaling, aan huis worden 

opgehaald. Iedere inwoner van de regio betaalde hiervoor, ongeacht het afvalscheidingsniveau, een 

zelfde afvalstoffenheffing. De resultaten van dit afvalinzamelsysteem lagen rond het landelijk 

gemiddelde, maar voldeden niet aan de doelstellingen die in het LAP waren geformuleerd: een 

inwoner van het Rivierengebied produceerde in 2012 gemiddeld ruim 230 kilo restafval (215 kilo fijn 

en 17 kilo grof), en scheidde gemiddeld 285 kilo van haar huishoudelijk afval. Hiermee lag het 

scheidingspercentage rond de 55%, en dus 5% onder de minimumdoelstelling die op dat moment 

landelijk gold. Daarnaast maakte de wens van toenmalig staatssecretaris van milieu Atsma om de 

doelstelling van 60 naar 65% afvalscheiding te verhogen een ingreep in het afvalbeleid van de regio 

noodzakelijk.  

 

2.3  Goed Scheiden Loont 

Naar aanleiding van het Afvalstoffenplan Rivierenland 2012-2016 en de steeds verder aanscherpende 

landelijke doelstellingen, is in 2013 besloten de inwoners van de regio financieel te gaan stimuleren 

hun afval beter te scheiden. Onder de noemer 'Goed Scheiden Loont', worden de bewoners van de 

gemeenten in het Rivierenland vanaf 1 januari 2014 financieel beloond wanneer ze hun afval beter 

scheiden en daardoor minder vaak hun restafvalcontainer aan de weg hoeven zetten. Waar een 

huishouden vóór 2013 de grijze container nog gemiddeld 22 keer per jaar aan de weg zette, was dit 

door deze financiële prikkel in 2015 gedaald naar gemiddeld 12 aanbiedingen per jaar.  

 

 

 

                                                           
3
 Locaties milieustraten: Culemborg, Zaltbommel, Geldermalsen en Tiel. Daarnaast kunnen bewoners van de 

gemeente Lingewaal gebruik maken van de milieustraten van Waardlanden in Leerdam en Gorinchem.  
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Resultaten 
De resultaten van ‘Goed Scheiden Loont’ waren in 2014 boven verwachting. De totale hoeveelheid 

restafval nam gemiddeld per inwoner met ruim 80 kilo af ten opzichte van 2013, en ook de totale 

afvalproductie slonk met 30 kilo (zie figuur 1.1). Hiervoor zijn een aantal verklaringen:  

- In de eerste plaats is er, om ‘Goed Scheiden Loont’ mogelijk te maken, een 

containermanagementsysteem (CMS) ingevoerd, waarbij alle minicontainers voor restafval 

van huishoudens zijn gechipt en geregistreerd. Hierdoor is het veel lastiger geworden om 

bedrijfsafval illegaal te laten meeliften op de inzameling van huishoudelijk afval. Dit verklaart 

voor een deel de afname van de totale hoeveelheid huishoudelijk afval.  

- Daarnaast leidden de financiële prikkel en de uitgebreide communicatiecampagne rondom 

de invoering van het systeem (in theorie) tot bewuster aankoop- en afdankgedrag bij 

inwoners, en daarmee tot afvalpreventie. Dit effect is echter erg lastig te meten, waardoor 

niet in kilogrammen kan worden uitgedrukt hoeveel minder afval de inwoners van regio 

Rivierenland door de invoering van Goed Scheiden Loont zijn gaan produceren.  

- De grootste reductie van het restafval is echter gerealiseerd door meer afvalscheiding door 

de inwoners van de 10 regiogemeenten. Huishoudens zijn fors minder restafval gaan 

aanbieden, en meer grondstoffen gaan scheiden: in 2014 werden per inwoner gemiddeld 50 

kilo meer gescheiden grondstoffen ingezameld. Deze groei is met name te danken aan de 

toename van het gescheiden ingezamelde gft (van iets meer dan 100 naar ruim 140 kilo per 

inwoner per jaar) en de kunststof verpakkingen, waarvan in 2015 bijna 2 keer zoveel werd 

ingezameld als in 2012: 19 om 10 kilo per persoon per jaar.  

 

 
Figuur 2.1: forse reductie restafval door invoering Goed Scheiden Loont 

 

De totale afvalproductie liep tussen 2012 en 2014, naast de invoering van het CMS en wellicht wat 

afvalpreventie, ook terug door de economische recessie. Landelijke cijfers laten in de periode vanaf 

2008 (start van de internationale recessie) tot en met 2013 een daling zien van de afvalproductie 
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door huishoudens van gemiddeld 600, naar gemiddeld 500 kilo. Ook de productie van oud papier en 

karton nam de afgelopen jaren landelijk gezien wat terug, met name door de digitalisering waardoor 

er minder grafisch papier wordt afgedankt.  

 

Neveneffecten Goed Scheiden Loont 
Elke verandering roept weerstand op, wat tot ontwijkend gedrag kan leiden. Tijdens het laatste half 

jaar voorafgaand van de invoering van GSL (tweede helft van 2013) en het eerste half jaar na 

invoering (eerste helft 2014) is monitoring uitgevoerd op locaties die gevoelig zouden kunnen zijn 

voor dumpingen. Uit deze metingen is gebleken dat de invoering van GSL geen toename van 

dumpingen tot gevolg heeft gehad. In een paar (met name de meest stedelijke) gemeenten werd wel 

een toename van bijplaatsingen bij brengvoorzieningen voor restafval en kunststof verpakkingen 

gemeten. Om met name bijplaatsingen te voorkomen, worden de betreffende brengvoorzieningen 

sindsdien frequenter geleegd, en wordt meer handhaving ingezet om dergelijk ontwijkgedrag tegen 

te gaan. Verder lijkt de afgelopen tijd het aantal dumpingen in openbare afvalbakken toe te nemen. 

 

Ontwijkgedrag wordt echter niet alleen naast de brengvoorzieningen geconstateerd: ook de kwaliteit 

van de gescheiden kunststoffen in de verzamelcontainers heeft op enkele plaatsen te lijden gehad 

onder Goed Scheiden Loont. De anonimiteit van de inzameling in brengvoorzieningen voor kunststof 

verpakkingsafval verhoogt de kans op het dumpen van restafval. Opvallend is dat de kwaliteit van het 

ingezamelde glas en textiel daarentegen weinig te lijden heeft gehad van Goed Scheiden Loont. 

Verklaring hiervoor is waarschijnlijk dat de inzameling van deze grondstoffen veel meer is 

ingeburgerd, en daardoor minder gevoelig is voor veranderingen.  

 

2.4  Verwerking restafval en grondstoffen 

De verwerking van de ingezamelde grondstoffen en het restafval gebeurt (ten minste) volgens de 

minimumverwerkingsstandaarden die in het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP) zijn geformuleerd. Dit 

betekent dat restafval nuttig wordt toegepast door middel van verbranding met energieterugwinning 

en dat gft wordt gerecycled door middel van vergisting en nacompostering. Oud papier en karton 

wordt, evenals glas en textiel, aan de recyclingindustrie verkocht en gerecycled, en kunststof 

verpakkingsafval wordt na sortering in verschillende monostromen in Nederland, naar Duitsland 

getransporteerd om als grondstof voor nieuwe producten te dienen.  

 

Ook de afval- en grondstofstromen die op de milieustraat worden gescheiden, krijgen een goede 

bestemming in Nederland of vlak daarbuiten. Zo wordt zorg gedragen voor verantwoorde en veilige 

verwerking van stromen als KCA (klein Chemisch Afval), asbest en elektr(on)ische apparaten, en 

wordt steeds gezocht naar de beste manier om bouw- en sloopafval, harde kunststoffen, matrassen, 

grof tuinafval en alle andere grondstoffen die op de milieustraten worden gescheiden, te recyclen.  

 

2.5  Afvalstoffenheffing 

Uiteraard zijn er de nodige kosten gemoeid met het inzamelen, transporteren en verwerken van al 

deze afval- en grondstofstromen van huishoudens. Deze kosten worden gedekt vanuit de 

afvalstoffenheffing die inwoners/huishoudens betalen aan de gemeente. In de regio Rivierenland ligt 

de Afvalstoffenheffing ver onder het landelijk gemiddelde. Waar de gemiddelde afvalstoffenheffing 



 

8 
 

in Nederlandse gemeenten zo rond de 240 euro ligt, betaalde elk huishouden in deze regio vóór de 

invoering van Goed Scheiden Loont gemiddeld 204 euro per jaar voor de inzameling en verwerking 

van haar afval. Onder andere de invoering van Goed Scheiden Loont zorgde, door de invloed van 

huishoudens op het variabele deel van de heffing, zelfs voor een daling naar 172 euro per 

huishouden in 2014, wat neerkomt op een gemiddelde daling van 32 euro per huishouden per jaar.  

 

Deze daling van de afvalstoffenheffing is echter niet alleen gerealiseerd door een daling van de 

verwerkingskosten als gevolg van Goed Scheiden Loont. Zo is de bedrijfsefficiency de laatste jaren 

verbeterd, zijn er scherpere verwerkingscontracten gesloten en zijn de bedrijfsreserves van Avri 

ingezet om de afvalstoffenheffing voor de inwoners te verlagen. Door indexering van kosten en 

veranderende markten voor grondstoffen is de afvalstoffenheffing, ondanks een lichte daling van de 

hoeveelheid restafval, in 2016 en 2017 weer wat gestegen ten opzichte van 2015.  

 
          Figuur 2.2: Ontwikkeling Afvalstoffenheffing 2010-2017 

 

2.6  Samenstelling restafval 

Om een idee te krijgen van de potentie die de regio heeft op het gebied van afvalscheiding, is het 

nuttig om te kijken naar de samenstelling van de restafvalcontainer. Daaruit kan worden afgeleid 

welke grondstoffen, waarvoor de faciliteiten aanwezig zijn om ze gescheiden aan te leveren, tóch 

nog als restafval in de grijze container belanden.  

 

In figuur 2.3 is goed te zien dat een groot deel van de inhoud van de restafvalcontainer bestaat uit 

recyclebare grondstoffen. Zo bestaat het restafval voor bijna een derde uit gft-afval, is nog 4% van 

het grijze afval recyclebaar oud papier, en wordt er eveneens nog 10% aan andere herbruikbare 

verpakkingen (kunststof verpakkingen, drankenkartons en glas) als restafval verbrand. Daarnaast 

zitten er ook nog andere waardevolle materialen in het restafval, zoals textiel, kunststoffen die geen 

verpakking zijn en apparaten.  
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 Figuur 2.3: samenstelling restafval Avri gemiddeld 2016-2017 

 

Ook zitten er afvalstromen in de grijze container waarvoor nu (nog) geen recyclingmethoden zijn, 

zoals luiers, hygiënedoekjes en chipszakken, die gemiddeld zo'n 15 a 20% (oftewel 20-25 kilo) van het 

restafval uitmaken. Dit betekent dat er in 2016 nog ruim 100 kilo aan recyclebare grondstoffen in het 

restafval aanwezig was, en er dus nog veel potentie is om de hoeveelheid restafval de komende jaren 

fors te verlagen.   
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3. Van Afval Naar Grondstof: nieuwe afvalinzameling vanaf 2019 
 

3.1  Inleiding 

De huidige inzet van inzamelmiddelen en communicatie zorgen, in combinatie met ‘Goed Scheiden 

Loont’ voor relatief goede afvalscheidingsresultaten. De gemeenten hebben in de Regionale Visie 

Afval en Grondstoffen die in oktober 2016 door het Algemeen Bestuur is vastgesteld, echter besloten 

de komende jaren een grote stap voorwaarts te willen zetten en in 2020 nog maximaal 75 kilo 

restafval per persoon per jaar produceren. Met name op het gebied van het serviceniveau zijn er nog 

veel mogelijkheden om bewoners verder te stimuleren hun afval te scheiden.  

 

Door het Algemeen Bestuur van Avri is een zorgvuldige afweging gemaakt tussen de verschillende 

mogelijkheden om, door middel van het juiste serviceniveau voor de inzameling van grondstoffen en 

restafval, het restafval fors te reduceren. Resultaat hiervan is dat op 9 maart 2017 het Algemeen 

Bestuur van Avri heeft gekozen voor het invoeren van een systeem waarbij de focus nog meer komt 

te liggen op de inzameling van grondstoffen, en bewoners worden gestimuleerd zo min mogelijk 

restafval te produceren door de drempel voor het aanbieden hiervan te verhogen. Hiertoe zal vanaf 

2019 het restafval worden ingezameld door middel van ondergrondse containers in de wijk, 

waarmee gescheiden inzamelen van grondstoffen aan huis wordt gestimuleerd. In dit hoofdstuk een 

uitgebreide beschrijving van dit systeem.  

 

3.2  Van Afval Naar Grondstof 

Het nieuwe afvalinzamelsysteem is met name gericht op het stimuleren van afvalscheiding door 

middel van inzameling van grondstoffen aan huis, in combinatie met ondergrondse 

wijkvoorzieningen voor restafval. Bewoners wordt gevraagd om het laatste beetje restafval dat over 

blijft na goed afval scheiden, naar een ondergrondse container verderop in de wijk te brengen. Naast 

het stimulerende effect van een hoog serviceniveau voor het scheiden van grondstoffen, worden 

bewoners dus door de loopafstand naar de restafvalcontainer geprikkeld minder restafval te 

produceren. Andere gemeenten die deze systematiek van inzameling hebben ingevoerd noemen dit 

veelal ‘omgekeerd inzamelen’, omdat de focus van de dienstverlening verschuift van de inzameling 

van restafval naar de inzameling van grondstoffen. De grijze container waar nu nog het restafval mee 

wordt ingezameld, zal vanaf dat moment gaan dienen als container voor kunststof verpakkingen en 

drankpakken (de meest volumineuze stroom in het huishoudelijk afval).  

 

 
 

Bij verreweg de meeste huishoudens in het Rivierenland (laagbouw binnen de woonkernen) kan deze 

systematiek worden ingevoerd. Voor de inzameling in het buitengebied, bij hoogbouw en in 

In veel gemeenten worden metalen verpakkingen (blikjes en aluminium) ingezameld samen 

met de kunststof verpakkingen en drankenkartons (PMD). Om maximaal 

scheidingsrendement te behalen wordt momenteel onderzocht of de inzameling van 

metalen verpakkingen samen met glas vergelijkbare of zelfs betere resultaten kan 

opleveren. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek zal later worden bepaald welke 

inzamelcombinatie het meest effectief is.    
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stadscentra is er echter voor gekozen om de inzameling aan te passen aan de mogelijkheden van elk 

van deze bebouwingstypen. Hieronder een beschrijving van de systematiek per bebouwingstype, per 

afvalstroom. 

 

3.3  Laagbouw binnen woonkernen 

 Restafval: met een maximale loopafstand van circa 250 meter (richtlijn) worden in de wijk 

ondergrondse restafvalcontainers geplaatst. Deze ondergrondse containers worden uitgerust 

met toegangscontrole, zodat restafval alleen kan worden aangeboden met een 

perceelsgebonden afvalpas. Per inworp moet worden betaald. Op deze manier worden 

bewoners optimaal gestimuleerd hun afval thuis goed te scheiden.  

 

 
 

 Kunststof verpakkingen en drankenkartons: De kunststof verpakkingen en drankenkartons 

(eventueel op een later moment aangevuld met metalen verpakkingen) worden ingezameld 

door middel van 240-litercontainers met oranje deksel, die aan alle huishoudens in de 

woonkernen wordt geleverd. Deze containers worden elke drie weken geleegd.  

 Gft: De groene container voor voedsel- en tuinafval (140 of 240 liter) wordt elke twee weken 

geleegd.  

 Papier: De blauwe papiercontainer wordt elke maand (12 keer per jaar) geleegd.  

 Glas, papier en textiel: de brengvoorzieningen voor de inzameling van glas, papier en textiel 

blijven in principe ongewijzigd. Wel zal worden bekeken waar de dichtheid van deze 

brengvoorzieningen verbeterd kan worden, om het scheiden van deze grondstoffen optimaal 

te faciliteren. 

 

3.4  Buitengebied 

Bewoners van het buitengebied hebben over het algemeen meer buitenruimte tot hun beschikking 

dan huishoudens in de woonkern van de gemeenten. Bovendien wonen deze mensen verder van de 

brengvoorzieningen in de kernen. Gezien deze andere karakteristieken van deze huishoudens, is 

ervoor gekozen hen zelf de keuze te laten ten aanzien van de inzameling van restafval.   

 Restafval: Gezien de afstand van een huishouden in het buitengebied tot de ondergrondse 

containers in de kernen, kunnen bewoners van het buitengebied kiezen tussen óf gebruik 

maken van een ondergronds restafvalcontainer (naar keuze) in de kern, óf een vierde 

container voor restafval aan huis die, om ook hier de huishoudens te stimuleren beter afval te 

scheiden, nog slechts eens per vier weken zal worden geleegd.  

 Kunststof en drankenkartons: Bij huishoudens die ervoor kiezen gebruik te maken van een 

ondergrondse container voor restafval krijgen zal de restafvalcontainer worden vervangen 

voor een 240-liter container met oranje deksel voor de inzameling van kunststof en 

NB: aangezien elke gemeente zeggenschap heeft over de inrichting van haar openbare 

ruimte, zal Avri in nauwe samenwerking met elke afzonderlijke gemeente en bewoners 

bekijken waar de ondergrondse voorzieningen het beste geplaatst kunnen worden. Hierbij 

zal, naast de maximale loopafstand voor een huishouden, ook worden gekeken naar 

‘logische’ plekken voor de plaatsing van de inzamelvoorzieningen. 
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drankenkartons. Huishoudens die ervoor kiezen de restafval te blijven inzamelen middels de 

container aan huis, krijgen daarnaast een 240 liter container voor de inzameling van kunststof 

en drankenkartons. Deze zal elke drie weken worden geleegd.  

 Gft en papier: De huis-aan-huis inzameling van gft en papier blijft ongewijzigd.  

 Glas en textiel: Bewoners van het buitengebied maken gebruik van de brengvoorzieningen 

voor deze grondstoffen in de woonkernen.  

 

 
 

3.5  Hoogbouw 

Afvalscheiding in de hoogbouw is een grote uitdaging. Het ruimtegebrek in de (vaak) kleine 

woningen, maakt het lastig voor bewoners om hun afval in veel fracties te scheiden. Bovendien zorgt 

de relatieve anonimiteit van de inzameling in verzamelcontainers dat de kwaliteit van de 

grondstofstromen soms te wensen over laat. De 10 gemeenten in de regio Rivierenland beschikken 

over relatief weinig hoogbouw: in de meest landelijke gemeente (Neerijnen) beschikt slechts 3,4% 

van de woningen niet over eigen grond. In de meest stedelijke gemeenten (Tiel en Culemborg) 

bestaat de woningvoorraad voor ongeveer een kwart uit hoogbouwwoningen.  

 

 
       figuur 4.1: percentage hoogbouw per gemeente (Bron: CBS) 

 

Voor de hoogbouw (niet grondgebonden woningen) heeft het nieuwe inzamelsysteem minder 

ingrijpende gevolgen om dat bewoners hier al gebruik maken van ondergrondse restafvalcontainers. 

NB: Er zijn meerdere definities van ‘buitengebied’. Zo is het planologisch buitengebied 

anders gedefinieerd dan het verkeerskundig buitengebied. In de voorbereidingsfase zal, in 

nauwe samenwerking met de gemeenten, het ‘afvalkundig’ buitengebied helder worden 

gedefinieerd. In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om hier beredeneerd van af te 

wijken, zonder daarmee precedenten te scheppen voor te veel uitzonderingssituaties. Voor 

geconcentreerde bebouwing buiten de kernen (gehuchten, lintbebouwing) zal per situatie 

worden bekeken of deze als kern kan worden gezien met betrekking tot de afvalinzameling. 

% 
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Wel zal hier het serviceniveau voor de inzameling van verpakkingen worden verhoogd, om te 

stimuleren dat deze belangrijke grondstofstroom beter wordt gescheiden.  

 Restafval: bij hoogbouw wordt gebruik gemaakt van ondergrondse voorzieningen met 

toegangscontrole voor restafval, waarbij bewoners in het kader van ‘Goed Scheiden Loont’, 

betalen per inworp. Omdat ook bewoners van de hoogbouw worden gestimuleerd zo goed 

mogelijk te scheiden, zal worden bekeken op welke plekken de dichtheid van de 

restafvalcontainers omlaag kan, zonder daarbij problemen met de capaciteit voor restafval of 

de vervuilingsgraad van grondstoffen te krijgen.  

 Kunststof en drankenkartons: in het kader van de service voor het scheiden van grondstoffen 

wordt de zakkeninzameling bij hoogbouw gehandhaafd, en de frequentie van inzameling 

verhoogd naar wekelijkse inzameling. Goede communicatie moet hier sturen op een beperkte 

aanbiedtermijn van zakken kunststof. In kernen met zeer weinig hoogbouw zal door middel 

van maatwerkoplossingen worden bekeken op welke manier bewoners van (kleine) 

appartementencomplexen en bovenwoningen hun kunststof verpakkingen en drankenkartons 

kunnen aanbieden.  

 Voedselafval: momenteel hebben bewoners van de hoogbouw niet de mogelijkheid om 

voedselafval gescheiden aan te bieden. Het plaatsen van cocons voor de inzameling van 

voedselafval bij hoogbouw is als optie opgenomen (zie par. 4.7: Opties voor aanvullend 

flankerend beleid). 

 Glas, papier en textiel:  De brengvoorzieningen voor deze grondstoffen blijven voor bewoners 

van hoogbouwwoningen ongewijzigd ten opzichte van de huidige situatie.  

Door middel van intensieve communicatie en handhaving zal erop worden toegezien dat er geen 

vervuiling optreed in de grondstoffencontainers. 

 

3.6  Stadscentra (Tiel, Culemborg en Zaltbommel) 

In deze drie stadscentra is het scheiden van afval aan huis lastig door de vaak kleine percelen en het 

grote aantal niet-grondgebonden (boven)woningen.   

 Restafval wordt momenteel al in ondergrondse containers met toegangscontrole ingezameld. 

De dichtheid van deze containers kan wellicht op sommige plaatsen omlaag, om bewoners te 

stimuleren hun afval beter te scheiden.  

 Verpakkingen: Gezien het belang van een net straatbeeld in de stadscentra wordt de 

zakkeninzameling in de stadscentra afgeschaft, en zullen verpakkingen worden ingezameld 

door middel van een aantal ondergrondse perscontainers met toegangscontrole (om de 

kwaliteit van de ingezamelde grondstoffen te bevorderen), op redelijke loopafstand voor alle 

gebruikers. 

 Voedselafval: in de stadscentra kunnen bewoners nu reeds optioneel gebruik maken van een 

gft container die elke twee weken word geleegd. Dit gebeurt echter slechts door een klein deel 

van de huishoudens. Het plaatsen van cocons voor de inzameling van voedselafval in de 

stadscentra is (net als bij hoogbouw) als optie opgenomen (zie par. 4.7: Opties voor aanvullend 

flankerend beleid). 

 Glas, papier en textiel: de brengvoorzieningen voor deze grondstoffen blijft voor bewoners 

van de stadscentra ongewijzigd ten opzichte van de huidige situatie.  
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Huishoudens in de stadscentra die wél beschikken over voldoende ruimte voor inzameling van 

grondstoffen aan huis hebben nu al een gft-container en of papiercontainer. Deze huishoudens 

kunnen ook kiezen voor een container aan huis voor kunststof en drankenkartons.    

 

3.7  Prognose resultaten 

In de Regionale Visie hebben de gemeenten aangegeven in 2020 nog 75 kilo restafval per persoon 

per jaar te willen produceren, en veel meer grondstoffen voor recycling gescheiden in te zamelen.  

 

De verwachting is dat het invoeren van het beschreven systeem leidt tot veel meer afvalscheiding. 

Met name de hoeveelheid gft en verpakkingen zal sterk toenemen door het gemak van de huis-aan-

huis inzameling hiervan ten opzichte van de loopafstand en financiële prikkel voor het aanbieden van 

ongescheiden restafval. Kijken we naar de resultaten van vergelijkbare gemeenten die deze 

systematiek van inzamelen hebben ingevoerd dan zien we dat deze gemeenten op termijn gemiddeld 

nog circa 60 kilo fijn restafval over houden. Op basis hiervan is de verwachting dat ook de gemeenten 

van de regio Rivierenland gemiddeld rond de 60 kilo (fijn) restafval uit zullen komen na invoering van 

de nieuwe systematiek van inzameling. Hiermee wordt de doelstelling die is geformuleerd in de 

Regionale Visie dus ruimschoots gehaald. Een lagere hoeveelheid restafval heeft wel consequenties 

voor de variabele inkomsten en de verwerkingskosten en -opbrengsten door de afname van de 

hoeveelheid restafval en toename van de hoeveelheid grondstoffen.  

Als het bestuur het basistarief stabiel wil houden, dan zullen de variabele tarieven ongeveer moeten 

verdubbelen. De exacte vaststelling van de tarieven vinden plaats bij de begroting van 2019 (april 

2018). 

3.8  Progressieve afrekening restafval 

Door het halveren van de hoeveelheid restafval nemen de inkomsten, door fors minder ledigingen en 

inworpen, flink af. De kosten dalen ook door lagere inzamelkosten, minder restafval en meer 

waardevolle grondstoffen. Echter, de kosten dalen niet zoveel dat de daling van de opbrengsten door 

de halvering van het restafval in het geheel kan worden opgevangen. Om de variabele inkomsten 

toch op peil te houden, zal het tarief dat huishoudens per inworp betalen (variabele heffing) omhoog 

moeten om ervoor te zorgen dat het vaste deel van de heffing niet hoeft te stijgen om de 

inkomstendaling door de afname van het restafval op te vangen. Het verhogen van het variabele 

tarief zorgt er bovendien voor dat huishoudens die hun afval goed scheiden hiervoor beloond blijven 

worden, en het deel van de afvalstoffenheffing waarop door middel van goed scheiden invloed kan 

worden uitgeoefend, significant blijft. De hoogte van het variabele tarief zal worden bepaald aan de 

hand van de hoeveelheid restafval die naar verwachting in totaal nog wordt aangeboden, en de 

kosten die worden gemaakt in het nieuwe systeem.  

 

Om bewoners verder te stimuleren hun afval te scheiden wordt het aantal inworpen in de 

restafvalcontainer (of aanbiedingen van de restcontainer) voor het normale tarief, gelimiteerd. Dit 

gelimiteerde aantal inworpen wordt per huishouden bepaald aan de hand van de grootte van het 

huishouden, gerelateerd aan het maximale aantal kilo restafval dat dit huishouden nog 'mag' 

produceren om maximaal 75 kilo restafval per jaar per persoon te realiseren. Wanneer huishoudens 

vaker restafval aanbieden dan deze limiet, betalen ze hiervoor een hoger variabel tarief.  
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Door het invoeren van een verhoging van het variabele tarief en progressieve afrekening:  

 blijven burgers beloond worden voor het goed scheiden van hun afval, en kunnen ze nog 

steeds een significant deel van de afvalstoffenheffing beïnvloeden door goed te scheiden; 

 kan het vaste deel van de heffing jaarlijks gelijk blijven (of zelfs licht dalen) 

 

De exacte bepaling van de variabele tarieven kan, door onzekerheden in onder andere 

aanbestedingen van inzamelmiddelen en verwerkingskosten en opbrengsten van grondstofstromen 

pas plaatsvinden tijdens de voorbereiding van de invoering van het systeem in 2018.  

 

3.9  Risico's van het nieuwe beleid 

 

Bijplaatsingen 

Na de invoering van Goed Scheiden Loont in 2014 is een toename van het aantal bijplaatsingen bij 

(ondergrondse) verzamelcontainers geconstateerd, met name in de stedelijke gemeenten.  Bij 

invoering van het nieuwe beleid zullen een groot aantal ondergrondse voorzieningen voor restafval 

worden geplaatst. Dit zou kunnen leiden tot een toename van het aantal bijplaatsingen. Wel is de 

verwachting dat het aantal bijplaatsingen bij containers die worden gebruikt in gebieden met 

voornamelijk laagbouw minder zal zijn dan bij hoogbouw, waar deze problematiek zich nu met name 

voordoet. Door middel van de inzet van extra handhaving (zie par. 4.5) zal worden getracht de 

toename van het aantal bijplaatsingen tot een minimum te beperken.  

 

Vervuiling van de grondstofstromen 

Doordat restafval in veel gevallen niet langer aan huis wordt ingezameld en het aanbieden ervan 

duurder wordt, zou het zo kunnen zijn dat er meer vervuiling optreedt van grondstofstromen. De 

kwaliteit van de grondstofstromen zal goed worden gemonitord, en door middel van de inzet van 

communicatie (aandacht voor het belang van goede kwaliteit grondstoffen), en extra 

handhavingscapaciteit (zie par. 4.5), zal dit effect zoveel mogelijk worden voorkomen.   

 

Inkomsten 

Op basis van resultaten in vergelijkbare gemeenten buiten de regio wordt ingeschat dat het nieuwe 

beleid in gemiddeld 60 kg fijn restafval per persoon resulteert. De variabele inkomsten van Avri zijn 

hierop begroot. Mocht het zo zijn dat in de praktijk in Regio Rivierenland minder restafval wordt 

aangeboden dan begroot resulteert dit in een dekkingstekort in de afvalstoffenheffing.  
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4. Maatwerk en flankerend beleid 
 

4.1  Inleiding 

De inzet van het nieuwe inzamelsysteem leidt niet zonder meer in elke gemeente of wijk tot 

hetzelfde resultaat. Dit komt onder andere doordat de communicatie erover, de manier waarop het 

systeem wordt ingevoerd, het begrip voor de keuze van het systeem en overige flankerende 

beleidsmaatregelen van grote invloed zijn op de uiteindelijke resultaten. Goed flankerend beleid dat 

in al haar facetten is afgestemd op het gekozen inzamelsysteem is daarom van groot belang voor de 

effectiviteit ervan, en de mate waarin het wordt geaccepteerd door de inwoners.  

 

4.2  Maatwerk 

De gekozen nieuwe systematiek betekent een forse wijziging in het manier van de inzameling van 

afval en grondstoffen bij huishoudens. Het restafval wordt immers niet meer aan huis opgehaald, 

maar moet naar ondergrondse container worden gebracht. Dit zal voor alle inwoners van de regio 

even wennen zijn, maar wellicht voor sommige groepen problemen kunnen gaan opleveren. Dit geldt 

met name voor ouderen, minder validen en mensen die buiten hun eigen invloedssfeer om veel 

restafval produceren. Uiteraard zijn de gemeenten en Avri zich bewust van deze mogelijke 

problematiek, en zal bij het invoeren van de nieuwe inzamelsystematiek zo veel mogelijk rekening 

worden gehouden houden met deze bevolkingsgroepen door het bieden van maatwerk waar dit 

nodig is, bijvoorbeeld door de inzet van afvalcoaches. 

 

Afvalcoaches 
De omslag naar de nieuwe manier van inzamelen betekent een grote verandering voor inwoners: 

Restafval moet naar ondergrondse inzamelvoorzieningen worden gebracht, en aan huis worden 

grondstoffen ingezameld. Dit kan voor sommige bevolkingsgroepen problemen opleveren. Avri gaat 

afvalcoaches inzetten voor het bieden van maatwerkoplossingen voor mensen die door bijvoorbeeld 

fysieke beperkingen problemen hebben met het wegbrengen van het restafval. De hiervoor 

benodigde capaciteit zal deels worden opgevangen door de huidige inzet bij Avri, en worden 

aangevuld met inzet van sociale werkgelegenheid. 

 

 
 

Verkleinen inwerpopeningen ondergrondse restafvalcontainers 

Een van de maatregelen die bijdraagt aan het oplossen van dergelijke problematiek is het verkleinen 

van de inwerpopening van de ondergrondse restafvalcontainers. Dit betekent dat bewoners niet met 

grote zware zakken naar de ondergrondse restafvalcontainer hoeven lopen, maar een kleine zak 

kunnen inwerpen tegen een lager tarief. De huidige inwerpopeningen van ondergrondse 

NB. In andere gemeenten waar de inzameling van restafval is verplaatst van de woning naar een 

wijkcontainer, blijkt dat in de praktijk slechts enkele bewoners daadwerkelijk gebruik willen 

maken van aangepaste voorzieningen voor restafval. Deze bewoners blijken vaak ook voor 

andere regelmatig terugkerende behoeften (boodschappen, kinderen ophalen, wegbrengen van 

glas en textiel) oplossingen te hebben gevonden binnen hun familie, sociale omgeving of 

anderszins, waardoor extra inzet van de gemeente of inzamelaar slechts in beperkte mate 

noodzakelijk blijkt.  
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restafvalcontainers zijn ingericht op zakken met een inhoud van 60 liter. Wanneer deze zakken 

helemaal vol zitten kunnen ze zwaar worden, en dus lastig te dragen voor enkele bevolkingsgroepen. 

Halvering van de inwerpopening naar 30 liter zorgt ervoor dat huishoudens hun restafval sneller 

kunnen aanbieden, tegen de helft van het tarief. Een bijkomend voordeel kan zijn dat de lagere prijs 

per inworp kan zorgen voor minder ontwijkgedrag zoals bijplaatsingen en illegale dumpingen. De 

manier waarop deze maatregel wordt ingevoerd zal door het Algemeen Bestuur nader moeten 

worden bepaald (zie voorstel 5a, 5b en 5c van bijgaand AB voorstel).  

 

Luiers en incontinentiemateriaal 

Zowel Goed Scheiden Loont als de nieuwe inzamelsystematiek zijn gericht op het aanbieden van zo 

min mogelijk restafval. Gezinnen met kleine kinderen, maar ook een toenemende groep ouderen 

produceren een steeds groter wordende hoeveelheid incontinentieafval. Deze bewoners worden dus 

geconfronteerd met een (deels) onvermijdelijke stroom restafval. Momenteel is er geen 

verwerkingsmogelijkheid voor luiers in Nederland. Landelijk wordt er in het kader van het 

programma VANG gezocht naar mogelijkheden voor de recycling van luiers, waardoor de 

verwachting is dat de luierrecycling uiterlijk binnen enkele jaren wél mogelijk zal zijn. De 

ontwikkelingen op dit vlak zullen op de voet worden gevolgd, zodat Avri de inzameling van deze 

groeiende afvalstroom kan gaan faciliteren zodra de recycling ervan (tegen aanvaardbare 

maatschappelijke kosten) mogelijk is.  

 

4.3  Kleine grondstofstromen 

In het kader van de optimalisatie van de serviceverlening voor de inzameling van grondstoffen zal 

worden bekeken op welke manier ook het scheiden van de overige grondstofstromen, al dan niet aan 

huis, zo goed mogelijk gefaciliteerd kan worden. Hierbij gaat het met name om de ‘kleine’ 

grondstofstromen (met een vaak hoge milieudruk) waarvan er nu nog veel in het restafval verdwijnt 

zoals boeken, kleine elektrische apparaten, speelgoed en  textiel. Hoe deze grondstofstromen het 

beste gescheiden ingezameld kunnen worden (bijv. BEST-tas?) zal door middel van onderzoek naar 

bestaande systemen in andere gemeenten, en eventueel een pilot in deze regio worden onderzocht. 

Voor de inzameling (en het sorteren) van deze grondstoffen kan, indien gewenst, gebruik worden 

gemaakt van sociale werkgelegenheid en/of de inzet van verenigingen/maatschappelijke 

organisaties.  

 

4.4  Communicatie 

Onmisbaar bij het invoeren van een nieuwe methode van afvalinzameling is goede, intensieve en 

gedifferentieerde communicatie. Voor, tijdens en na invoering van het nieuwe systeem is het van 

groot belang bewoners te (blijven) informeren en betrekken.  

 

Tijdens de voorbereiding wordt in de eerste plaats gecommuniceerd over nut en noodzaak van 

afvalscheiding, en het reduceren van (rest)afval. Communicatie over de aanleiding van de 

veranderingen die op stapel staan is van blijvend belang. Ook zal uitgebreid worden uitgelegd wat de 

veranderingen in de inzameling inhouden, en waarom voor deze veranderingen is gekozen. Het 

betrekken van de bewoners in de verschillende fases van de invoering van het nieuwe systeem is van 
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groot belang voor het creëren van begrip en draagvlak. Daarnaast is het natuurlijk zaak de 

aanpassingen concreet te maken voor de bewoners: welke afvalstromen kan ik straks waar kwijt?  

 

Ook na de invoering van het nieuwe systeem zal de boodschap herhaald moeten blijven worden. 

Veel bewoners zijn pas geïnteresseerd in informatie over nut en noodzaak van de veranderingen 

wanneer deze ook daadwerkelijk zijn ingevoerd. Het is dus van belang het verhaal van afvalscheiding, 

grondstoffen en het nieuwe systeem te blijven vertellen door middel van de inzet van verschillende 

media. Ook zal uitgebreid worden gecommuniceerd over de resultaten van het omgekeerd 

inzamelen, zodat bewoners weten waarvoor ze het doen.  

 

Uitgebreide en gedetailleerde uitwerking van de verschillende communicatie uitingen en -momenten 

zal plaatsvinden in de eerste fase van de start van het project.  

 

100-100-100 

Het project 100-100-100 zal in 2018 worden uitgevoerd om bewoners bewust te maken van de 

mogelijkheden van afvalscheiding en draagvlak te creëren voor de veranderingen die zullen worden 

doorgevoerd. In dit project worden minimaal 100 huishoudens (verspreid over de regio), 100 dagen 

lang uitgedaagd om 100% afval te scheiden. Dit project wordt ondersteund vanuit het landelijke 

VANG programma, en heeft in andere gemeenten bewezen zeer veel positieve publiciteit te 

genereren rondom afvalscheiding en preventie. Bovendien zijn de resultaten steeds weer zeer 

aansprekend: 30 kilo restafval per persoon per jaar blijkt (geëxtrapoleerd) in bijna alle gemeenten 

haalbaar te zijn. 100-100-100 zal ter voorbereiding op het invoeren van het nieuwe inzamelsysteem 

in 2018 worden uitgevoerd in de regio.  

 

Afvalpreventie 

In de Regionale Visie hebben de gemeenten aangegeven in te willen gaan zetten op activiteiten die 

het voorkomen van afval stimuleren. Hoewel afvalpreventie geen wettelijke taak van gemeenten is 

(deze taak is beperkt tot het inzamelen en verwerken van bij huishoudens vrij gekomen afval- en 

grondstofstromen), ligt het wel in de lijn van de inspanningen die gemeenten op het gebied van 

afvalscheiding doen om ook de totale productie van huishoudelijk afval te minimaliseren. 

Gemeenten en Avri kunnen zich in dit kader richten op communicatieve acties die bewoners 

aanzetten tot bewuster aankoop- en afdankgedrag, waardoor er minder afval ontstaat. 

 

4.5  Handhaving 

Veranderingen roepen weerstand op. Om de gevolgen van deze weerstand (zoals illegale dumping, 

verkeerd aanbieden, vervuiling van grondstoffen en bijplaatsen) te minimaliseren zal, naast 

intensieve communicatie over nut en noodzaak van afvalscheiding, de inzet op handhaving vanaf de 

invoering van het nieuwe inzamelsysteem met anderhalf fte worden uitgebreid. Ervaringen in andere 

gemeenten die dit inzamelsysteem hebben ingevoerd leren dat de (overigens geringe) negatieve 

effecten van deze systeemverandering na een jaar door gewenning grotendeels zijn verdwenen. Toch 

zal, ook om huidige problematiek en geringe capaciteit aan te pakken, de extra inzet op handhaving 

structureel zijn.  
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4.6  Milieustraten en grof afval 

Een (klein) deel van de reductie van het huishoudelijk restafval zal moeten worden bewerkstelligd 

door het (nóg) beter scheiden van grof huishoudelijk afval dat bewoners op milieustraten brengen. 

Hoewel een groot deel van dit grove afval al in de verschillende fracties wordt gescheiden, belandt 

een deel ervan op de milieustraten nog in de restafvalcontainer. Naast het verbeteren van de 

afvalscheiding op milieustraten, zien we dat het toenemend aantal grondstofstromen en toenemend 

aantal bezoekers vraagt om herziening van de milieustraten in de regio.  

 

Tijdens de voorbereiding van de invoering van het nieuwe systeem zal worden onderzocht hoe 

afvalscheiding op de milieustraten van Avri kan worden verbeterd om bij te dragen aan het behalen 

van de doelen die in de Regionale Visie zijn beschreven. Onderdeel hiervan is ook het beleid ten 

aanzien van samenwerking met kringloopbedrijvigheid, zgn.  repair-cafés en andere vormen van re- 

en upcycling van waardevolle afgedankte producten en materialen van huishoudens.  

 

4.7  Opties voor aanvullend flankerend beleid 

Naast bovenbeschreven flankerende maatregelen zijn er nog een paar aanvullende beleidsopties die 

kunnen bijdragen aan het behalen van de doelstellingen en het beperken van ongewenste 

neveneffecten. Onderstaand zijn deze aanvullende mogelijkheden beschreven (met tussen haakjes 

de nummering corresponderend met het AB-voorstel).  

 

Cocons voor voedselafval bij hoogbouw (optie 6a) 

Om ook bewoners van hoogbouw de mogelijkheid te geven hun voedselafval te scheiden, kunnen 

bovengrondse containers (zgn. ‘cocons’ met daarin 240-liter containers) met toegangscontrole 

worden geplaatst bij hoogbouwcomplexen. Dit biedt bewoners van hoogbouw de mogelijkheid hun 

afval beter te scheiden, en zodoende minder vaak restafval aan te bieden.  

 

Cocons voor voedselafval in stadscentra (optie 6b) 

In de huidige systematiek maken sommige huishoudens gebruik van een gft-container. Een groot 

deel van de huishoudens in stadscentra hebben echter geen plek voor een groene container, en 

zodoende niet de mogelijkheid hun voedselafval gescheiden aan te bieden. Om ook deze bewoners 

de mogelijkheid te bieden hun afval beter te scheiden door het gescheiden aanbieden van 

voedselafval, kunnen ook in de stadscentra op een aantal locaties cocons worden geplaatst.  

 

Cameratoezicht aandachtslocaties (optie 6c) 

Ook andere interventies dan handhavingscapaciteit kunnen bijdragen aan het beperken van 

neveneffecten van de invoering van een nieuw systeem. Zo kan het plaatsen van toezichtcamera's op 

aandachtslocaties bijdragen aan het terugdringen van ontwijkgedrag.  
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1 PROJECTDEFINITIE 

1.1 Achtergrond en projectdefinitie 

Het Algemeen Bestuur heeft op 13 oktober 2016 de Regionale Visie Afval en Grondstoffen 2017-2020 
vastgesteld. De gemeenten willen zich voor wat betreft de restafval hoeveelheid committeren aan een  
regionale doelstelling. Gezien de relatief lage stedelijkheid van de regio en de mogelijkheden die dit 
biedt om tot meer afvalscheiding te komen, willen de 10 in Avri samenwerkende gemeenten in 2020 
niet meer dan 75 kilo restafval per persoon per jaar produceren. Deze doelstelling ligt in lijn met de 
ambities van het Gelders Energieakkoord. 
 
Het afvalscheidingspercentage in Rivierenland ligt in 2016 op ongeveer 72%. Het Algemeen Bestuur 
van GR Avri wil daarom haar huidige afvalbeleid (gebaseerd 'volume-frequentie') door ontwikkelen 
naar een inzamelsysteem waarbij in de kernen alle huishoudens het restafval wegbrengen naar een 
ondergrondse restafvalcontainer. Inwoners uit het buitengebied kunnen kiezen voor een 4e container 
of meeliften met de huishoudens in de kernen. Dit is vastgelegd in het Regionaal Beleidsplan Van 
Afval Naar Grondstof. In dit project wordt gewerkt aan de invoering van dit systeem in 2019. 
 
In dit projectplan zijn de werkzaamheden voor Avri opgenomen en het financieel budget dat nodig is 
om dit project uit te voeren. De opsomming van de op te leveren producten is op hoofdlijnen. Een 
gedetailleerde beschrijving per op te leveren product gebeurt na bestuurlijke goedkeuring door de 
werkgroepvoorzitters. De ambtelijke vertegenwoordiging in de werkgroepen en het inrichten van een 
ambtelijke klankbordgroep vindt ook plaats na de bestuurlijke goedkeuring. 

1.2 Doelstellingen project 

In 2019 de invoering van een operationeel systeem waarbij binnen de 10 gemeenten alle huishoudens 
in de kernen het restafval wegbrengen naar ondergrondse restafvalcontainers en de huishoudens in 
het buitengebied naar keuze gebruik maken voor het verlagen van de inzamelfrequentie voor restafval 
en een vierde container voor verpakkingen of meeliften met het systeem in de kernen.   

1.3 Bereik en beperkingen 

Het project omvat alle werkzaamheden en voorbereidingen in 2017 en 2018 die nodig zijn om het 
systeem op 1 januari 2019 operationeel te hebben. Het eerste halfjaar van 2019 wordt gebruikt om het 
implementatiejaar op inhoud en proces te evalueren. 

1.4 Randvoorwaarden 

Benodigde menskracht. 
Voor het slagen van het project is het noodzakelijk dat het project door het MT-Avri als hoogste 
prioriteit wordt benoemd en de leden van de projectgroep voldoende mogelijkheden hebben om hun 
werk zo te organiseren dat de werkzaamheden voor dit project voorrang hebben.  
Het project loopt vanaf september 2017 en geheel 2018. Naast de leden van de projectgroep en 
werkgroepen kan op alle Avri medewerkers tijdens het project een beroep worden gedaan. De 
verwachting daarbij is dat de grootste druk met name op het kantoorpersoneel zal komen te liggen.  

1.5 Financieel budget 

In onderstaande tabel is de begroting van de invoering van het nieuwe systeem zonder de opties 

weergegeven.  
 

 
 

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
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In de onderstaande tabel 2 zijn de kosten van de keuzemogelijkheden en opties weergegeven. 
` 

 
 

Om het nieuwe systeem standaard in het hele verzorgingsgebied te implementeren is een investering 
nodig van  € 8.7000.000. Deze investering is opgebouwd uit de volgende onderdelen: 

  nieuwe ondergrondse restafvalcontainers 2.324.000 

herplaatsen ondergrondse restafvalcontainers 716.800 

nieuwe ondergrondse perscontainers voor p(m)d 518.000 

wisselen van restafvalcontainer voor 240 liter p(m)d container 2.557.500 

uitzetten 240 liter p(m)d containers in het buitengebied 258.000 

extra inzameling tijdens het wisselen van restafvalcontainers 63.100 

leveren en verzenden van de afvalpassen  400.000 

aanpassen registratie dubbele tarieven (BSR) 10.000 

Extra kosten BSR 110.500 

ingenomen 240 liter restafvalcontainers geschikt voor p(m)d containers -108.100 

investering kraanwagens 800.000 

projectkosten 200.000 

advieskosten 100.000 

extra werkzaamheden KCC 59.000 

onderzoek gft inzameling in de stadscentra 10.000 

communicatie algemeen 326.000 

communicatie brieven tijdens wisselingen 333.500 

Investeringskrediet 8.678.000 

1.6 Relaties met andere projecten/processen 

Een nieuw inzamelsysteem heeft op alle projecten en processen betrekking die te maken hebben met 
de inzameling van (huishoudelijk) afval. Zo zal het nieuwe inzamelsysteem betrekking hebben op:  
 

- Afvalinzameling 
Er zullen logistieke aanpassingen noodzakelijk zijn voor de inzameling van het huishoudelijk 
afval. De samenstelling van het wagenpark zal worden aangepast.  
 

  -   Verwerking 
Het nieuwe afvalinzamelsysteem zal van grote invloed zijn op de hoeveelheden afval die ter 
verwerking worden aangeboden. naar verwachting zal de hoeveelheid restafval verder dalen 
en de hoeveelheid hergebruikstromen stijgen. 

 
  -  Milieustraten 

Hier bieden inwoners hun grof huishoudelijk afval en grondstoffen aan. Er wordt een 
onderzoek gestart naar de functionaliteit van de milieustraten in onze regio voor de langere 
termijn. 
 

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.
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  - Communicatie (Extern) 
Tot de invoering van het nieuwe beleid moeten we er in onze communicatie-uitingen richting 
inwoners extra alert op zijn dat mensen voortdurend de link zullen leggen met het nieuwe 
beleid. Ook als het daar (nog) niet over gaat.  
   

  - Communicatie (Intern) 
Interne communicatie is onderdeel van het communicatieplan. Goed geïnformeerde, 
betrokken medewerkers kunnen we zien als ambassadeurs voor het nieuwe beleid.  

 
  - KCC 
 Een toename van vragen, klachten en meldingen wordt verwacht.   
 
  - Handhaving 

De invoering van een nieuw systeem kan gepaard gaan met een tijdelijke toename van 
meldingen en klachten. De handhavers zullen rekening moeten houden met de afhandeling 
(van een deel) hiervan. Daarnaast moeten zij ook rekening houden met een intensievere 
 handhaving  tijdens en na de invoering van het nieuwe inzamelsysteem. Handhaving wordt 
met 1½ fte uitgebreid. 

  

- Financiën 
Nieuwe tarieven hebben invloed op de inkomsten. 
 

- IBOR 
Als gevolg van de invoering van het nieuwe inzamelsysteem kunnen in de openbare ruimte 
gevolgen merkbaar zijn (bijplaatsingen, dumpingen) of er onterecht aan gerelateerd worden. 
 

- Management informatie 
Het nieuwe systeem kan de huidige informatiestructuur wijzigen, er zal in elk geval nieuwe 
data gegenereerd worden. 
 

- KAM 
Aandacht zal onder andere gegeven moeten worden aan de KAM aspecten van de nieuwe 
inzameling. 
 

- Beleid 
 Alle verordeningen moeten worden geactualiseerd. 
  

- Gemeenten/BSR/Cibas 
Van belang is dat de aangeleverde gegevens voor de afvalstoffenheffing correct zijn. 

1.7 Consequenties personeel 

Bij het personeel kunnen rondom de invoering vragen ontstaan in hoeverre het nieuwe systeem ten 
koste gaat van werkgelegenheid. Ingeschat wordt dat het nieuwe systeem enkel effect heeft op de 
flexibele schil van uitzendkrachten. Deze wordt kleiner. Door de manager en teamleiders is hierover 
met de medewerkers in een eerder stadium al gesproken. Tijdens de implementatie en het interne 
communicatieplan wordt hier verder aandacht aan gegeven.  
Verder biedt de invoering van het nieuwe beleid voor het uitvoerende personeel ook kansen voor 
opleiding en ontwikkeling omdat door de nieuwe inzamelsystematiek taken verschuiven. Te denken 
valt bijvoorbeeld dat ook meer kraanwagenchauffeurs nodig zijn dan nu het geval is voor de 
inzameling van de extra brengcontainers. 
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2 ORGANISATIESTRUCTUUR  
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2.1 Werkwijze en rollen 

Stuurgroep 
De stuurgroep is eindverantwoordelijk voor het project. De leden beslissen over de voortgang en 
stellen menskracht ter beschikking. De stuurgroep vertegenwoordigt drie belangen: organisatie, 
gebruiker en leverancier. Immers, een product wordt gebouwd ten behoeve van de organisatie, voor 
de gebruikers, door de mensen en met de middelen die de leverancier levert. 
 
Projectleider en projectgroep 
Projectleider is XXX. De projectgroep bestaat uit vijf werkgroepen: 
 
1. Financiën/  heffing 
2. Dataregistratie 
3. Beleid/ verordeningen 
4. Communicatie 
5. Inzamelmiddelen 
 
De voorzitters van de werkgroepen, overleggen maandelijks met de projectleider en -secretaris. In dit 
overleg fungeert de projectleider als voorzitter. Voor deze overleggen wordt in de regel een standaard 
agenda gehanteerd waarbij elke voorzitter van de werkgroep rapporteert over de inhoud en stand van 
zaken op hoofdlijnen. Daarnaast geven de voorzitters van de werkgroepen aan welke issues en 
risico's zij voorzien zodat over de oplossing daarvan gediscussieerd wordt en waarna een besluit 
genomen wordt of een advies aan de  stuurgroep wordt gegeven. 
Verdere administratieve ondersteuning wordt door de projectsecretaresse verzorgd. 
 
In bijlage I is een verdere beschrijving van de verschillende rollen opgenomen. 
 
Werkwijze 

 Projectleider benoemd voorzitter werkgroepen (in overleg met opdrachtgever) 

 Voorzitters werkgroep stellen werkgroep zelf samen. 

 Voorzitters werkgroepen maken eigen plan van aanpak en planning. 

 Overleg ook onderling als werkgroepvoorzitters, zoek elkaar op. 

 Geen enkele opdracht verlenen zonder dat projectleider goedkeuring heeft gegeven.  

 De projectgroep komt maandelijks bij elkaar. 

 De projectleider zit elke twee weken bij de stuurgroep om over de voortgang te berichten en de 
besluitvorming over producten bij te wonen. 

 De te ontwikkelen producten (bijlage III) worden ter besluitvorming / goedkeuring aan de 
stuurgroep voorgelegd. 

 Tijdens het Vakberaad worden de beleidsadviseurs van de 10 gemeenten geïnformeerd over de 
voortgang van het project. Het Vakberaad geeft input en eventueel advies. 
 



31-8-2017  Pagina 9 van 20 

AB 171026 - 10c Bijlage 2 Projectplan Invoering Nieuw Afvalbeleid.docx 

   

3 PRODUCTEN EN PLANNING  

3.1 Producten 

Tijdens dit project worden door de werkgroepen verschillende producten opgeleverd. Zie bijlage II 
voor de productstroomdiagram. In bijlage III zijn van alle op te leveren producten 
productbeschrijvingen opgenomen. 
Onderstaand een overzicht van de op te leveren producten.  
SP 1 Raming projectkosten, inclusief AB voorstel 
SP 2 Tarieven en heffingsmodel, inclusief AB voorstel 
SP 3 Uitgangspunten heffing 
SP 4 Aanpassing verordening en basispakket, inclusief AB voorstel 
SP 5 Handhavingplan 
SP 6 Communicatieplan 
SP 7 Bechipte minicontainers 
SP 8 Distributie minicontainers 
SP 9 Ondergrondse restafvalcontainers met toegangscontrole 
SP 10 Ondergrondse perscontainers voor verpakkingen 
SP 11 Cocons voor voedselafval met toegangscontrole 
SP 12 Onderzoek emmers voor de inzameling van voedselafval in stadscentra 
SP 13 Onderzoek functionaliteit milieustraten 
SP 14 Onderzoek BEST-tas 
SP 15 Onderzoek OC restafvalcontainers met dubbele inwerpopening 
SP 16 Camera's bij kritische brenglocaties 

3.2 Planning 

In bijlage IV is de projectplanning opgenomen. 
 

4  BEHEERSINGSMECHANISMEN 

4.1 Opzetten projectdossier 

Op de G-schijf is onder projecten de map 'Project Nieuw Afvalbeleid' aangemaakt. Alle documenten 
van de werkgroepen en de projectgroep worden hier opgeslagen. 

4.2 Urenverantwoording  

Projectmedewerkers dienen hun uren voor het project bij te houden in het urenverantwoording 
systeem. 
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5 RISICO'S 

Dit project kent de volgende risico's: 
 
Te weinig inkomsten 
Op basis van resultaten in vergelijkbare gemeenten buiten de regio wordt ingeschat dat het nieuwe 
beleid in gemiddeld 60 kg fijn restafval per persoon resulteert. De variabele inkomsten van Avri zijn 
hierop begroot. Mocht het zo zijn dat in de praktijk in Regio Rivierenland minder restafval wordt 
aangeboden dan begroot resulteert dit in een dekkingstekort in de afvalstoffenheffing. Vervuiling van 
de grondstofstromen vormt ook een financieel risico.    
 
Vervuiling van de grondstofstromen 
Doordat restafval in veel gevallen niet langer aan huis wordt ingezameld en het aanbieden ervan 
duurder wordt, zou het zo kunnen zijn dat er meer vervuiling optreedt van grondstofstromen. De 
kwaliteit van de grondstofstromen zal goed worden gemonitord, en door middel van de inzet van 
communicatie (aandacht voor het belang van goede kwaliteit grondstoffen), en extra 
handhavingscapaciteit (zie par. 4.5), zal dit effect zoveel mogelijk worden voorkomen.   
 
Bijplaatsingen 
Na de invoering van Goed Scheiden Loont in 2014 is een toename van het aantal bijplaatsingen bij 
(ondergrondse) verzamelcontainers geconstateerd, met name in de stedelijke gemeenten.  Bij 
invoering van het nieuwe beleid zullen een groot aantal ondergrondse voorzieningen voor restafval 
worden geplaatst. Dit zou kunnen leiden tot een toename van het aantal bijplaatsingen. Wel is de 
verwachting dat het aantal bijplaatsingen bij containers die worden gebruikt in gebieden met 
voornamelijk laagbouw minder zal zijn dan bij hoogbouw, waar deze problematiek zich nu met name 
voordoet. Door middel van de inzet van extra handhaving (zie par. 4.5) zal worden getracht de 
toename van het aantal bijplaatsingen tot een minimum te beperken.  
 
Overschrijden van de deadline van 1 januari 2019 
Risico in dit project is dat op 1 januari 2019 er geen werkend systeem gereed is. Gevolg is dat de 
implementatie opschuift. Dit heeft effect op de afvalscheidingsresultaten en op de kosten. Een latere 
invoering heeft een negatief effect op de afvalscheidingsresultaten en brengt de inkomsten en 
daarmee de hoogte van de afvalstoffenheffing in gevaar.  
De huidige inschatting en planning is dat de invoering in 2019 mogelijk is. Mocht de planning in gevaar 
komen, wordt binnen het project met de stuurgroep gekeken hoe dit opgevangen kan worden. 
 
Negatieve berichten in media 
Het nieuwe inzamelsysteem zal bij bestuurders en inwoners onder een vergrootglas komen te liggen 
en ten koste gaan van het draagvlak voor invoering van dit nieuwe beleid. Critici zullen alle middelen 
en onderwerpen, terecht of niet terecht, aangrijpen om hun gelijk aan te tonen dat het systeem niet 
werkt of niet de gewenste gevolgen heeft. Het communicatieplan en daaruit voortkomende acties 
moeten hierop inspelen.  
 
Capaciteit medewerkers 
Binnen Avri worden verschillende projecten dit jaar gedraaid. Het zijn veelal dezelfde medewerkers 
waarvan inzet bij de projecten wordt gevraagd. Het risico is dat dezelfde medewerkers met veel 
projecten worden geconfronteerd waardoor keuzes voor projecten moet worden gemaakt of hun 
reguliere werk in gedrang komt. Het managementteam van Avri heeft richting de gehele organisatie 
aangegeven dat dit project de hoogste prioriteit heeft van alle projecten en werkzaamheden. Dus 
wanneer medewerkers capaciteitsproblemen ervaren moeten zij dit met hun leidinggevende 
bespreken. Verder wordt waar nodig gebruik gemaakt van externe inhuur.   
 
Verder wordt ook een beroep gedaan op de gemeentelijke ambtelijke inbreng in werkgroepen en een 
klankbordgroep. Het risico dat hier capaciteitsknelpunten ontstaan bestaat hier ook. 
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BIJLAGE I  ROLLEN PROJECTORGANISATIE 

 
Opdrachtgever  
De projecteindverantwoordelijke en eigenaar van de Business Case (de zaakbehartiger) beoordeelt 
het project in relatie met de bedrijfsdoelstelling; de rechtvaardiging van de kosten afgezet tegen de 
baten. 
 
Stuurgroep 
Vertegenwoordiger gebruiker 
Vertegenwoordigt de groep die gebruik zal gaan maken van de op te leveren producten van het 
project en verzekert een goede aansluiting op de gebruikerseisen 
 
Vertegenwoordiger leverancier 
Levert benodigde menskracht, goederen of diensten voor het project; verzekert de degelijkheid van 
ontwerpen en producten en het volgen van standaarden. Ook beoordeelt de Leverancier de 
haalbaarheid om producten op tijd en binnen het budget op te leveren. 
 
Projectleider 
De projectleider is verantwoordelijk voor het opleveren van de afgesproken producten, van de 
afgesproken kwaliteit, binnen de afgesproken tijd en voor het afgesproken bedrag. Hij stuurt de 
dagelijkse gang van zaken binnen het project. 
 
Projectsecretaris 
De eventuele projectondersteuning verzorgt de benodigde administratieve ondersteuning. Te denken 
valt aan versiebeheer, archivering documenten, planning en actielijsten. 
 
Projectgroep 
De projectgroep draagt zorg voor de projectuitvoering en de oplevering van de producten. Dit team 
rapporteert aan de projectmanager. Bij dit project wordt het uit te voeren werk door verschillende 
werkgroepen uitgevoerd, waarbij de werkgroepvoorzitters worden aangewezen als aanspreekpunt 
voor de projectmanager. 
 



31-8-2017  Pagina 12 van 20 

AB 171026 - 10c Bijlage 2 Projectplan Invoering Nieuw Afvalbeleid.docx 

   

BIJLAGE II PRODUCTSTROOMDIAGRAM 
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BIJLAGE III PRODUCTBESCHRIJVING 

 

SP 1 
 

Raming projectkosten 

Doel Financiële opzet voor het nieuwe afvalbeleid  

Samenstelling - Projectkosten 
- Structurele kosten 
- Gevolgen begroting 

Bronnen Begroting 
Interne organisatie, collega bedrijven en leveranciers 

Uiterlijk  en formaat Document 

Toegewezen aan Voorzitterwerkgroep financiën en heffing 

Overdracht aan Projectleider 

Kwaliteitscriteria Einddatum 16 mei 2017 

Eenduidigheid  De documenten dienen maar op een manier 
uitlegbaar te zijn. 

Financieel kloppend De kosten moeten passen in de 
meerjarenbegroting. AB voorstel. 

Methode van 
kwaliteitsmeting 

Het product wordt beoordeeld door financieel adviseurs. 

Productieaanwijzingen Deze kosten moeten verwerkt worden in een AB voorstel. 

 
 

SP 2 
 

Tarieven en heffingsmodel  

Doel Tarieven heffen die passen in meerjarenbegroting en die voor gewenst 
gedrag zorgen. 

Samenstelling - Algemene uitgangspunten 
- Scenario's  

Bronnen Sp 1 
Sp 3 

Uiterlijk  en formaat Document 
Voorstel 

Toegewezen aan Voorzitter werkgroep financiën en heffing  

Overdracht aan Projectleider 

Kwaliteitscriteria Uitvoerbaarheid De tarieven moeten passen in het 
heffingsmodel, de meerjarenbegroting en 
toepasbaar zijn door de BSR. 

 Einddatum Maart 2018 

Methode van 
kwaliteitsmeting 

Het product wordt beoordeeld door de stuurgroep. 

Productieaanwijzingen De tarieven en het heffingsmodel in een voorstel aan het AB voorleggen. 
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SP 3 
 

Uitgangspunten heffing 

Doel Financiële beleidskeuzes voor het te hanteren heffingsmodel 

Samenstelling Document 

Bronnen Interne organisatie 

Uiterlijk  en formaat Notitie 
Voorstel 

Toegewezen aan Voorzitter werkgroep financiën en heffing  

Overdracht aan Projectleider 

 Eenduidigheid  De documenten dienen maar op een manier 
uitlegbaar te zijn. 

Voldoen aan wensen 
gebruikers en 
beheerders 

De structuur moet voldoen aan de wensen die 
de gebruikers en beheerders hebben ten 
aanzien van het product. 

 Einddatum Maart 2018 

Methode van 
kwaliteitsmeting 

Het product wordt beoordeeld door Manager Financien, Projectleider en 
de Stuurgroep 

Productieaanwijzingen Toetsing juridisch en fiscaal 

 
 

SP 4 
 

Aanpassingen verordeningen en basispakket 

Doel Aangepaste verordeningen en basisproductenboek aan omgekeerd 
inzamelen 

Samenstelling Documenten 

Bronnen Huidige verordeningen/collega bedrijven 
Huidige basisproductenboek 

Uiterlijk  en formaat Format verordeningen en basisproductenboek 
AB voorstel 

Toegewezen aan Voorzitter werkgroep beleid/ verordeningen  

Overdracht aan Projectleider  

Kwaliteitscriteria Einddatum Sept 2018 

Methode van 
kwaliteitsmeting 

Het product wordt beoordeeld door Manager Klant & Advies, 
Projectleider, Stuurgroep 

Productieaanwijzingen Toetsing juridisch en ter besluit aan het AB voorleggen. 

  
 

SP 5 
 

Handhavingplan 

Doel Opstellen van beleid/plan voor handhaving bij invoering van omgekeerd 
inzamelen 

Samenstelling Document  

Bronnen Collega bedrijven 
Afdeling Handhaving 

Uiterlijk  en formaat Document 

Toegewezen aan Voorzitter werkgroep beleid/ verordeningen  

Overdracht aan Team handhaving 

Kwaliteitscriteria Einddatum Juni 2018 



31-8-2017  Pagina 15 van 20 

AB 171026 - 10c Bijlage 2 Projectplan Invoering Nieuw Afvalbeleid.docx 

   

 Functionaliteit De documenten dienen maar op 1 manier 
uitlegbaar te zijn 
 

Methode van 
kwaliteitsmeting 

Het product wordt opgesteld in nauw overleg en  beoordeeld door 
Teamleider Handhaving.  

Productieaanwijzingen Toetsing juridisch 

 
 

SP 6 
 

Communicatieplan 

Doel Opstellen van een communicatieplan rond de invoering van het nieuwe 
afvalbeleid 

Samenstelling Document  

Bronnen Projectgroep, werkgroep Communicatie, collega-bedrijven, toegepaste 
communicatiestrategieën bij gedragsveranderingtrajecten 

Uiterlijk  en formaat Document 

Toegewezen aan Voorzitter werkgroep communicatie  

Overdracht aan Projectleider 

Kwaliteitscriteria Einddatum 31 december 2017 

Methode van 
kwaliteitsmeting 

Onderzoek  

Productieaanwijzingen Toetsing door Stuurgroep 

 
 
 
 

SP 7 
 

Bechipte minicontainers 

Doel Registratie van de chip fysiek gekoppeld aan een container en een 
perceel waardoor het aantal ledigingen van de container kan worden 
registreert. 

Samenstelling Restafval- en p(m)d containers 

Bronnen Bestekbeschrijving Europese aanbesteding 
Distributie van de containers met unieke chip. 
Koppeling van adresbestanden en pakketten aan datasysteem 

Uiterlijk  en formaat OTP chip in minicontainers met chipnest 

Toegewezen aan Voorzitter Werkgroep Inzamelmiddelen 

Overdracht aan Projectleider 

Kwaliteitscriteria Einddatum 30 november 2018 dienen de containers te zijn 
bechipt 

 Functionaliteit Dient een waterdicht systeem te zijn conform de 
huidige systematiek van registratie. 

 Uiterlijke 
verschijningsvorm 

Standaard grijze  140 of 240 liter container met 
chip in chipnest 

 Beschikbaarheid Per 1-1-2019 dient het systeem volledig te 
functioneren 

Methode van 
kwaliteitsmeting 

Eindproduct wordt in praktijk getoetst 

Productieaanwijzingen Toetsing door Bedrijfsbureau vanaf start distributie in december 2018 
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SP 8 
 

Distributie minicontainers 

Doel Elk perceel dient op basis van de keuze van het pakket (aantal en 
grootte container) desbetreffend pakket te ontvangen zodat vanaf 1-1-
2019 op basis van de actuele situatie het huishoudelijk afval kan worden 
ingezameld en geregistreerd. 

Samenstelling Minicontainers voor restafval en p(m)d 

Bronnen Besteksbeschrijving Europese aanbesteding 
Advies van distributeur 
Advies adviesbureau's 

Uiterlijk  en formaat Document 

Toegewezen aan Voorzitter Werkgroep Inzamelmiddelen 

Overdracht aan Projectleider 

Kwaliteitscriteria Eenduidigheid  Het document dient maar op een manier 
uitlegbaar te zijn 

 Einddatum  Pm 2019 

Methode van 
kwaliteitsmeting 

Inschrijvingen worden zowel juridisch als functioneel getoetst 

Productieaanwijzingen Toetsing door extern bureau 

 
 

SP 9 
 

Ondergrondse restafvalcontainers met toegangscontrole 

Doel Inwoners binnen de woonkernen, en inwoners uit het buitengebied die 
daarvoor kiezen, moeten gebruik maken van een brengvoorziening voor 
restafval waarbij het gebruik van de inwerptrommel per gebruiker wordt 
geregistreerd. 

Samenstelling Ondergrondse-,  semi-ondergrondse of bovengrondse 
restafvalcontainers 

Bronnen Bestekbeschrijving Europese aanbesteding 
Documentatie leveranciers van brengvoorzieningen 
Kennis Avri over bestaande ondergrondse afvalcontainers 

Uiterlijk  en formaat Document 

Toegewezen aan Voorzitter Werkgroep Inzamelmiddelen 

Overdracht aan Projectleider 

Kwaliteitscriteria Eenduidigheid  Het document dient maar op een manier 
uitlegbaar te zijn 

 Einddatum  30 november 2018 

Methode van 
kwaliteitsmeting 

Inschrijvingen worden zowel juridisch als functioneel getoetst 

Productieaanwijzingen Toetsing onder begeleiding van extern bureau 

 
 

SP 10 
 

Ondergrondse perscontainers met toegangscontrole 

Doel Inwoners binnen de stadskernen Culemborg, Tiel en Zaltbommel moeten 
gebruik maken van een brengvoorziening voor p(m)d. 

Samenstelling Ondergrondse perscontainer voor p(m)d 

Bronnen Besteksbeschrijving Europese aanbesteding 
Documentatie leveranciers van brengvoorzieningen 
Kennis Avri over bestaande ondergrondse afvalcontainers 

Uiterlijk  en formaat Document 

Toegewezen aan Voorzitter Werkgroep Inzamelmiddelen 
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Overdracht aan Projectleider 

Kwaliteitscriteria Eenduidigheid  Het document dient maar op een manier 
uitlegbaar te zijn 

 Einddatum  30 november 2018 

Methode van 
kwaliteitsmeting 

Inschrijvingen worden zowel juridisch als functioneel getoetst 

Productieaanwijzingen Toetsing onder begeleiding van extern bureau 

 
 

SP 11 
 

Cocons voor voedselafval met toegangscontrole 

Doel Inwoners uit van hoogbouw mogen gebruik maken van 
brengvoorzieningen voor voedselafval met toegangscontrole. 

Bronnen Besteksbeschrijving Europese aanbesteding 
Documentatie leveranciers van brengvoorzieningen 
Kennis Avri over bestaande ondergrondse afvalcontainers 

Uiterlijk  en formaat Document 

Toegewezen aan Voorzitter werkgroep Inzamelmiddelen 

Overdracht aan Projectleider  

Kwaliteitscriteria Eenduidigheid Het document dient maar op een manier 
uitlegbaar te zijn 

 Einddatum 30 november 2018 

Methode van 
kwaliteitsmeting 

Het product wordt beoordeeld door Manager Klant & Advies, 
Projectleider, Stuurgroep 

Productieaanwijzingen Toetsing onder begeleiding van extern bureau 

 

SP 12 
 

Onderzoek emmers voor de inzameling voor 
keukenafval in stadscentra 

Doel Inzicht krijgen in de mogelijkheden en kosten voor de verstrekking van 
emmers ten behoeve van de  inzameling van voedselafval bij 
huishoudens in de stadscentra. 

Samenstelling Document 

Bronnen Collega bedrijven 
Interne informatiebronnen 
Extern bureau 

Uiterlijk  en formaat Document 

Toegewezen aan Werkgroep Beleid & Verordeningen 

Overdracht aan Projectleider  

Kwaliteitscriteria Datum November 2017 

Methode van 
kwaliteitsmeting 

Het product wordt beoordeeld door Manager Afvalbeheer, Manager Klant 
& Advies, Projectleider, Stuurgroep 

Productieaanwijzingen Toetsing onder begeleiding van extern bureau 

 
 

SP 13 
 

Onderzoek functionaliteit milieustraten 

Doel Onderzoek naar functionaliteit van de milieustraten. Hierdoor inzicht 
krijgen in de eventuele aanpassingen die noodzakelijk zijn door invoering 
van Omgekeerd Inzamelen. 

Bronnen Extern bureau/Teamleider Milieustraten/Medewerkers Milieustraten 

Uiterlijk  en formaat Document 

Toegewezen aan Extern bureau 

Overdracht aan Projectleider  
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Kwaliteitscriteria Datum Februari 2018 

Methode van 
kwaliteitsmeting 

Het product wordt beoordeeld door Manager Klant & Advies, Manager 
Afvalbeheer, Projectleider, Stuurgroep 

Productieaanwijzingen Toetsing onder begeleiding van extern bureau 

 
 

SP 14 
 

Onderzoek BEST-tas 

Doel Onderzoek naar de haalbaarheid van het invoeren van de BEST-tas voor 
de inzameling van de kleine afvalstromen boeken, elektrische apparaten, 
speelgoed en textiel. 

Bronnen Collega bedrijven 
Interne pilot inzameling kleine afvalstromen met verenigingen 
Extern bureau 

Uiterlijk  en formaat Document 

Toegewezen aan Werkgroep beleid & verordeningen 

Overdracht aan Projectleider  

Kwaliteitscriteria Datum November 2017 

Methode van 
kwaliteitsmeting 

Het product wordt beoordeeld door Manager Afvalbeheer, Manager Klant 
& Advies, Projectleider, Stuurgroep 

Productieaanwijzingen Toetsing onder begeleiding van extern bureau 

 
 

SP 15 
 

Ondergrondse  restafvalcontainers met dubbele  
inwerpopeningen van 60 en 30 liter 

Doel Inwoners binnen de woonkernen, en inwoners uit het buitengebied die 
daarvoor kiezen, moeten gebruik maken van een brengvoorziening voor 
restafval met de mogelijkheid om te kiezen voor de 60 liter - of de 30 liter 
inwerpopening waarbij per gebruiker wordt geregistreerd. 

Bronnen Besteksbeschrijving Europese aanbesteding 
Documentatie leveranciers van brengvoorzieningen 
Kennis Avri over bestaande ondergrondse afvalcontainers 

Uiterlijk  en formaat Document 

Toegewezen aan Voorzitter werkgroep Inzamelmiddelen 

Overdracht aan Projectleider  

Kwaliteitscriteria Eenduidigheid Het document dient maar op een manier 
uitlegbaar te zijn 

 Einddatum 30 november 2018 

Methode van 
kwaliteitsmeting 

Het product wordt beoordeeld door Manager Afvalbeheer, Manager Klant 
& Advies, Projectleider, Stuurgroep 

Productieaanwijzingen Toetsing extern bureau, juridisch/BSR 

 
 

SP 16 
 

Camera's bij kritische brenglocaties 

Doel Door de inzet van camera's bij kritische brenglocaties (hotspots) hopen 
te bewerkstelligen dat het aantal bijplaatsingen van afval wordt 
verminderd en de kwaliteit van de herbruikbare grondstoffen wordt 
verbeterd. 

Bronnen Documentatie leveranciers, Beleidsregels voor toepassing van 
bepalingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens en de Wet 
politiegegevens, externen zoals gemeenten en politie in de regio 

Uiterlijk  en formaat Document 
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Toegewezen aan Voorzitter werkgroep Inzamelmiddelen 

Overdracht aan Projectleider  

Kwaliteitscriteria Eenduidigheid Het document dient maar op een manier 
uitlegbaar te zijn 

 Einddatum 30 november 2018 

Methode van 
kwaliteitsmeting 

Het product wordt beoordeeld door Manager Afvalbeheer, Manager Klant 
& Advies, Projectleider, Stuurgroep, Gemeenten, Politie, Juridisch 
adviseur 

Productieaanwijzingen Toetsing juridisch 

 



BIJLAGE IV PLANNING 

 

 

Id

Implementatie nieuw afvalbeleid 

Van afval naar grondstof Begindatum Einddatum Duur

K4 17

apr

1 0wFinancien/Heffing

2 4,6w10-5-201710-4-2017Raming projectkosten

3 25,8w28-2-20181-9-2017Tarieven 2019

4 0w12-4-201712-4-2017Beleid en verordeningen

7 39,2w1-6-20181-9-2017Handhavingsplan

8 0w12-4-201712-4-2017Communicatie

9 12w30-6-201710-4-2017
Opstellen communicatieplan 

intern

12 0w12-4-201712-4-2017Dataregistratie

13 69,4w31-12-20181-9-2017
Actualiseren en inrichten 

dataproces

14 0w12-4-201712-4-2017Inzamelmiddelen

15 34w26-4-20181-9-2017
Europese aanbesteding 

ondergrondse containers

16 34w26-4-20181-9-2017
Europese aanbesteding 

ondergrondse perscontainers

17 34w26-4-20181-9-2017
Europese aanbesteding 

minicontainers

19 33,2w20-4-20181-9-2017
Lokatieplan (dichtheid, vlekken, 

afstand, inloopavonden)

20 14,2w30-3-201822-12-2017
Productie en levering 

ondergrondse containers

21 22w30-11-20182-7-2018
Plaatsing ondergrondse 

containers

24 4,2w31-12-20183-12-2018Testfase

6 69,4w31-12-20181-9-2017Aanpassen Basispakket 2019

5 52,2w31-8-20181-9-2017
Aanpassen verordeningen 

2019, incl. tarieventabel

18 6,2w13-10-20171-9-2017
Lokatiecriteria ondergrondse 

containers

10 12w30-6-201710-4-2017
Opstellen communicatieplan 

extern

6,2w13-10-20171-9-2017Lokatiecriteria cocons

25 0w12-4-201712-4-2017Flankerende maatregelen

22 14,2w30-3-201822-12-2017
Productie en levering 

minicontainers

23 22w30-11-20182-7-2018Distributie minicontainers

26 33,2w20-4-20181-9-2017
Europese aanbesteding cocons 

gft hoogbouw

28

27

33,2w20-4-20181-9-2017Lokatieplan cocons

nov

29

30

33

34

36

K1 19K4 18

sep okt novapr

K2 17 K3 18

aug jan decfeb

14,2w30-3-201822-12-2017Productie en levering cocons

22w30-11-20182-7-2018Plaatsing cocons

32

31 8,8w1-11-20171-9-2017
Onderzoek voedselafval 

centrum

13,2w1-12-20171-9-2017Onderzoek BEST tas

13,2w1-12-20171-9-2017Verkleinen inwerpopening

25,8w28-2-20181-9-2017Onderzoek milieustraten

43,6w1-8-20182-10-2017Proef 100-100-100

11 87w28-2-201930-6-2017
Uitvoering 

communicatieplannen

K2 18K1 18

oktmei juljuljun sep feb

K3 17

mei jun aug janmrtdec

35 78w28-2-20191-9-2017Handhaving



Bijlage 3. Verklaring investeringskrediet 
 

  nieuwe ondergrondse restafvalcontainers                       2.324.000  

herplaatsen ondergrondse restafvalcontainers                           716.800  

nieuwe ondergrondse perscontainers voor p(m)d                           518.000  

wisselen van de  restafvalcontainer voor een 240 liter p(m)d container                       2.557.500 

uitzetten 240 liter p(m)d containers in het buitengebied                           258.000  

extra inzameling tijdens het wisselen van de restafvalcontainers                             63.100  

leveren en verzenden van de afvalpassen                            400.000  

aanpassen registratie dubbele tarieven (BSR)                             10.000 

Extra kosten BSR                           110.500 

ingenomen 240 liter restafvalcontainers geschikt voor p(m)d containers                         -108.100  

investering kraanwagens*¹                           800.000  

projectkosten                           200.000  

advieskosten                           100.000  

extra werkzaamheden KCC                             59.000  

onderzoek gft inzameling in de stadscentra                             10.000  

communicatie algemeen                           326.000  

communicatie brieven tijdens wisselingen                           333.500  

Investeringskrediet                        8.678.000 
*¹ De kapitaallasten van de kraanwagens zijn verdisconteerd in de tarieven van de tractie.  

 
 
 

Bijlage 4. Specificatie risico's (onvoorziene kosten) bij invoering van het nieuwe inzamelsysteem 
 

 Kosten 
Risico 

percentage 

 
Risico 

 

Operationele kosten   4.910.000 5%  246.000*¹ 

Kapitaallasten   1.179.000 10%  118.000*² 

Verwerkingskosten afvalstromen   3.047.000 2,5%    76.000*³ 

Opbrengsten grondstoffen - 5.392.000 5%  270.000*⁴ 

    

Totaal Risico (Onvoorziene kosten)    710.000 
*¹ risico op logistiek, route optimalisatie kan ongunstiger uitvallen dan geprognosticeerd 
*² risico van tegenvallers bij aanbestedingen en plaatsingen van de ondergrondse containers 
*³ risico van lagere scheidingspercentages en meer tonnage restafval 
*⁴  risico van  lagere inkomsten als gevolg van verschillen in tonnage grondstoffen 
 



Bijlage 5 
 
Combinatie gft-cocon voor keukenafval (links) en een ondergrondse restafvalcontainer 
 
 

 
 
In de gft-cocon wordt een 240 liter container geplaatst. 
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