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Algemeen Bestuur Avri 
 
OPENBARE VERGADERING -  
CONCEPT verslag 19 april 2018 
 
(Vergaderzaal  Avri te Geldermalsen) 
 
 

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

# Subject Besluit / Conclusie 

1 Opening  De voorzitter opent de vergadering om 09.01 uur en verwelkomt de aanwezigen. 
Dit is waarschijnlijk de laatste keer dat we in deze samenstelling bij elkaar zijn. 
Wij zijn het AB geweest vanaf het begin van de afsplitsing van Regio Rivieren-
land in een eigen GR. De voorzitter bedankt iedereen voor ieders bijdrage in de 
zaken die inmiddels gedaan zijn. In juni zal de nieuwe samenstelling waarschijn-
lijk bekend zijn en misschien kan dan een nieuw DB gekozen worden.  

   

2 Vaststellen agenda De agenda wordt conform vastgesteld. 

   

3 Mededelingen Mededelingen: 
 West Betuwe: 

Eergisteren is een mail uitgegaan vanuit het DB over het Lysias rapport, 
wat door West Betuwe is gevraagd te maken. Dit rapport gaat over de 
toekomst van de IBOR taken van West Betuwe. 
Maandag 23 april wordt het rapport besproken in het West Betuwe Be-
raad en begin mei neemt de stuurgroep een beslissing.  
Het DB heeft gereageerd op dit rapport. Procesmatig vindt zij het jam-
mer dat ze niet in de gelegenheid zijn gesteld om op het concept rapport 
te reageren. Door het proces wat gelopen is zijn verschillende mensen 
op verschillende momenten ingelicht en dat bracht veel onrust in de or-
ganisatie. Het DB vindt het rapport ook onduidelijk, vooral welke koers 
er nu uitkomt. Bij de uitgewerkte scenario's ontbrak er nog één. Daarom 
heeft het DB zelf een rapport gestuurd met het scenario 'beleid bij ge-
meente West Betuwe en uitvoering bij Avri'. Het DB wil maandag graag 
in gesprek met het West Betuwe beraad en gaat inspreken. 

   

4. Ingekomen stukken  

4a Brief Gemeente Buren in-
zake vertegenwoordiger 
IBOR-gemeenten 

De heer De Vries deelt een ingekomen stuk uit. De heer De Ronde geeft een 
korte toelichting. De strekking van de brief is dat de IBOR-gemeenten graag in 
het nieuwe DB een vertegenwoordiger willen vanuit één van de vier IBOR-
gemeenten. De gemeente Buren zou dit graag op zich willen nemen. 
De voorzitter geeft aan dat deze brief niet namens Tiel is verstuurd, maar Tiel 
begrijpt de behoefte wel. 
 
De andere AB-leden vragen zich af om er dan persé vanuit de IBOR-gemeenten 
een DB-lid gekozen moet worden of dat dit ook geregeld kan worden door de 
verantwoordelijkheid meer te borgen in het bestuur. 
Ideeën hiervoor die geopperd worden zijn een commissie instellen binnen het 
AB of het DB de opdracht geven dit goed op  te pakken. 
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Afspraak: het onderwerp 'IBOR beter integreren' komt op de spaaragenda, zo-

dat het nieuwe bestuur dit kan oppakken. Actie BS  

   

5a Vaststellen Besluitenlijst 
AB 21 december 2017 

Naar aanleiding van punt 6 vraagt de heer Buwalda wanneer de nulmeting ge-
daan wordt en welke parameters hiervoor gebruikt worden. 
Avri zal hier  schriftelijk op reageren.  Actie: EdV 
 
Besluit: het AB stelt de besluitenlijst van 21 december 2017 conform vast. 

   

5b Cumulatieve actielijst en 
agendaplanning 

De actielijst wordt besproken en bijgewerkt. Actie BS  
 
De heer Kool heeft een vraag over papierinzameling. Hij heeft geconstateerd dat 
in zijn gemeente papier in de avonduren wordt opgehaald met een zijlader en 
dus zonder vrijwilligers. Krijgen deze verenigingen wel een vergoeding?  
 
Cees Brouwer, manager Afvalbeheer Avri, krijgt het woord om deze vraag te be-
antwoorden. Hij geeft aan dat Avri nog steeds met alle verenigingen werkt, zowel 
's avonds als overdag. Doordat de wetgeving is veranderd, moet Avri binnen 3 
uur het papier opgehaald hebben. Voor sommige incourante routes zet Avri een 
extra zijlader in, omdat het niet haalbaar is om binnen 3 uur de hele route af te 
maken. De rest van de route wordt wel met vrijwilligers gewerkt. De verenigingen 
krijgen allemaal nog steeds hun vergoeding, ook als de inzameling van papier 
zonder bijdrage van vrijwilligers geschiedt.  
 
De voorzitter benadrukt dat het AB heeft besloten om de contracten met de ver-
enigingen te respecteren. Verenigingen die geen vrijwilligers kunnen leveren 
omdat Avri wijzigingen doorvoert, kunnen wij geen vergoeding ontnemen. Avri is 
aan regel- en wetgeving gebonden. Deze discussie wordt weer geopend als de 
contracten aflopen. 
 
Overige vragen over papierinzameling: 

 Om hoeveel verenigingen gaat het in dit geval? Van de 90 verengingen 
zijn er 3 die geen vrijwilligers kunnen leveren.  

 Vanwege die wijziging in wetgeving is gecommuniceerd dat er afgewe-
ken kan worden van de vaste tijden. Zijn er afwijkingen? Ja, op 9 plek-
ken heeft Avri wijzigingen moeten doorvoeren.  

 
De heer Kool vraagt om een informatienota met de knelpunten. De voorzitter 
vraagt aan de heer Kool om zijn vragen op papier te zetten, zodat Avri een noti-
tie kan schrijven voor het AB. Actie TK/EdV 
 

   

6. Terugkoppeling uit Plat-
formbijeenkomst 9 april 
2018 

De voorzitter geeft aan dat er een mooie opkomst was. De bijeenkomst was ge-
koppeld met een bezoek aan het Zonnepark. Drie gemeenten waren goed verte-
genwoordigd, nl. Buren, Neder-Betuwe en West Maas en Waal. 
De raadsleden spraken hun waardering uit over het Zonnepark. 
 
Als enige bespreekpunt stond de wijziging van de Afvalstoffenverordening op de 
agenda. Er zijn technische vragen gesteld en er was geen weerstand tegen het 
voorstel. Wel is de suggestie meegegeven om niet alleen informatiebijeenkom-
sten in te zetten, maar ook op andere manieren informatie te delen. 
En er werd nadrukkelijk aandacht gevraagd om niet meteen in te zetten op een 
formele bezwaarprocedure, maar vooral ruimte te maken om in gesprek te gaan 
met de inwoners. 

   

7. AB-voorstel Wijzigingsbe-
sluit ASV 

EdV geeft een korte toelichting. Tot nu toe hebben de gemeenten altijd zelf de 
locaties aangewezen. Doordat de gemeente Buren een bezwaar heeft gekregen, 
heeft Avri dit juridisch na laten kijken. Avri heeft in het verleden de gemeenten 
altijd geadviseerd over de locaties van ondergrondse container, waarbij vervol-
gens gemeenten de aanwijzingsbesluiten namen, terwijl formeel de verantwoor-
delijkheid al bij het DB Avri lag. Om het proces duidelijker te maken en eenduidig 
te krijgen heeft Avri dit voorstel opgesteld.  
 
Vragen en opmerkingen naar aanleiding van het voorstel:  
 
Neder-Betuwe: 
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 Willen bij lid 3 toevoegen dat de locatiebepaling in samenspraak met de 
gemeenten gaat. 

 Waren verbaasd over de extra kosten en vinden het jammer dat dit niet 
vooraf meegenomen is in de budgettering. 

 Heeft niet gesproken over de 200 uur voor communicatie. Is een ander 
aspect wat niet in het voorstel zit. 

 
West Maas en Waal (WMW): 

 Waren tegen het nieuwe beleid. De raad heeft een motie gestuurd naar 
de andere gemeenten. Nog niet iedereen heeft gereageerd. De heer De 
Vree is wel benieuwd naar de reacties. 

 Klopt het dat Tiel en WMW als eerste aan de slag gaan met de locatie-
bepaling? Deze gemeenten waren juist tegen het nieuwe beleid. 

 Kunnen de extra kosten niet opgenomen worden als onvoorzien? Zien 
graag dat deze kosten opgenomen worden in het totale budget. 

 
Zaltbommel: 

 Schrokken ook van de extra kosten. 

 Ondersteunen de wijziging op lid 3 om de locaties te bepalen in samen-
spraak met de gemeenten.  

 Het communicatieplan vinden zij niet concreet genoeg, terwijl de ge-
meenten 200 uur moeten investeren. Betekend veel fte voor de ge-
meenten. De gemeente wil graag een totaal overzicht van de kosten. 

 Willen ook graag in het overzicht zien wat het kost om de containers  te 
stickeren in plaats van omwisselen. 

De heer Buwalda geeft aan om nu niet in te stemmen in afwachting op het totaal 
overzicht. 
 
Geldermalsen: 

 Ook toevoegen dat de locatiebepaling in samenspraak met de gemeen-
ten gebeurd. 

 Er is geen rekening gehouden met de extra kosten, maar er zal verant-
woordelijkheid genomen moeten worden. 

 Stemmen in met de procedure, maar zijn geen voorstander om het recht 
van opstal te regelen via notariële akte. Is net als straatmeubilair en kan 
gewoon geplaatst worden. 

 
Culemborg: 

 Goed dat er verduidelijking komt. 

 Vinden betrokkenheid van de gemeenten belangrijk, dus samenspraak 
toevoegen. 

 Adviseren om recht van opstal niet via notariële akte te laten regelen. 

 Vragen aandacht voor toegankelijkheid tot de ondergrondse containers 
voor mensen met een beperking. 

 
Neerijnen: 

 Samenspraak met de gemeenten, dat gebeurde altijd al. Wel goed dat 
het nu duidelijk vastgelegd wordt. 

 Vinden het ook jammer dat de extra kosten niet van tevoren meegeno-
men zijn.  

 Technische vraag: afschrijving van 5 jaar, kan en mag dat van de BPV? 

 Geen voorstander van notariële akte. 
 
Buren: 

 instemmen met samenspraak gemeente 

 zoek het recht van opstal goed uit. Geen notariële akte als dat niet 
hoeft. 

 Laat de extra kosten ten laste komen van het totale budget en versleu-
teld worden in het tarief. 

 
Maasdriel: 

 De heer De Vreede spreekt zijn zorg uit of we het gaan redden. Is de 
wens en noodzaak bekend om dit in één hand te leggen? Bundeling van 
kennis en werkzaamheden kan de gemeente zich wel in vinden. 

 Benadrukt samenspraak met gemeente ook belangrijk te vinden. 

 Adviseert om de ambtenaren op tijd mee te nemen, want soms moet er 
snel geschakeld worden. Duidelijkheid over wie doet wat. 
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 Adviseert de gemeenten om te kijken hoe zij communicatie kunnen re-
gelen. Die extra uren zijn tenslotte een uitkomst omdat de gemeenten er 
zelf bij willen zijn. Samen kijken hoe te communiceren. 

 Vindt het logisch dat de extra kosten integraal onderdeel uitmaken van 
de totale projectkosten. 

 Adviseert om na het traject goed te evalueren. Heeft het gewerkt om 
Avri de locatie te laten bepalen. 

 
Lingewaal: 

 Communicatie: laten de gemeenten kijken wat ze kunnen regelen. 

 Zijn akkoord met het voorstel, maar willen de situatie niet zwaarden ma-
ken dan het is. Avri heeft altijd overleg gehad met de gemeenten over 
de locaties. 

 De heer Bel vraagt aandacht voor de planning inzake West Betuwe. 
 
Tiel: 

 Tiel is tegen het systeem en wil zelf over de locatiebepaling gaan.  

 De raad vraagt zich af of Tiel hierin een keuze heeft om de bevoegdheid 
over te dragen. Wat als ze niet akkoord gaan? Wil hier graag duidelijk-
heid over. 

 Vraagt zich af wanneer de uitspraak van Raad van State is geweest. 
Hebben we hier tijdig op geacteerd? 

 Wil graag aparte richtlijnen voor kappen van bomen en beeldbepalend 
groen. 

 Willen in de richtlijnen op laten nemen welke afwijkingen er mogen zijn 
op de aanlooproute van 250 meter. 

 Liever geen recht op opstallen en alle kosten die daarbij horen. Advi-
seert om gebruiksovereenkomsten op te stellen. 

 
Algemene reactie op de motie van gemeente West Maas en Waal: de gemeen-
ten die niet gereageerd hebben, hebben de motie ter kennisgeving aangeno-
men. De gemeente Tiel en Buren steunen de motie en zouden deze graag terug-
laten komen op de agenda van het AB. De motie wordt op de spaaragenda ge-

zet. Actie BS  

 

  De vergadering wordt een paar  minuten geschorst, zodat de heer De Vries het 
beantwoorden van de vragen intern kan afstemmen. 
De voorzitter heropent de vergadering om 10.25 uur. 
 

  Reactie van Avri op de vragen en opmerkingen: 
 
Samenspraak met gemeenten:  
Meerdere gemeenten ondersteunen dit. Avri voegt dit toe aan het voorstel. 
 
Extra kosten: 
Voorheen lag deze activiteit bij de gemeenten en waren de kosten ook voor de 
gemeenten. Dit is een wijziging ten opzichte van het verleden. Het was dus niet 
bekend en daardoor niet mogelijk om die kosten al mee te nemen toen vorig jaar 
de projectbegroting is opgesteld. Avri wil echter graag transparant zijn over de 
kosten vandaar dat die nu ook apart benoemd zijn. De AB-leden waarderen het 
dat Avri hen informeert over meerkosten en zouden ook graag op de hoogte ge-
bracht willen worden over meevallers. De gemeenten willen dit graag op laten 
nemen in het totale budget. 
 
Waarom Tiel en WMW als eerste? 
Avri wilde graag een gemeente met stedelijk gebied en een gemeente met lan-
delijk gebied als eerste doen. 
 
Hebben de gemeenten iets te kiezen? 
De bevoegdheid heeft altijd bij Avri gelegen, maar de gemeenten hebben tot nu 
zelf besloten over locaties. Als de gemeenten ervoor kiezen om het zelf te willen 
bepalen, dan zullen de gemeenten hun verordeningen moeten aanpassen.  
 
Wanneer was de uitspraak er bij Buren? 
Avri  en de gemeente Buren zijn pas sinds kort op de hoogte van deze uitspraak. 
Het zou kunnen dat de jurisprudentie, die door een inwoner van Buren is benut 
in zijn bezwaar, er al jaren ligt. Hier is door Avri en door de tien gemeenten niet 
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eerder onderzoek naar gedaan, omdat daar geen aanleiding voor was. Avri krijgt 
de opdracht om uit te zoeken wanneer het bezwaar ingediend is bij gemeente 
Buren en van wanneer de jurisprudentie van de Raad van State is. Actie EdV 
 
Communicatie: 
Voorheen deden de gemeenten de communicatie met bewoners zelf. Dit is in het 
vakberaad aan de orde geweest en ook besproken in de werkgroep communica-
tie waarin het vakberaad vertegenwoordigd is.  
 
Wie verstuurt de uitnodiging voor de inloopavonden? De werkgroep communica-
tie heeft een communicatieplan en communicatiekalender gemaakt en deze 
worden besproken met de communicatieadviseurs van de gemeenten. Hierin 
wordt meegenomen hoeveel inloopavonden er gepland moeten worden per ge-
meente. En willen de gemeenten ook avonden organiseren voor bewonersvere-
nigingen en wijkraden. De vakberaadleden hebben gekeken hoeveel uur ze 
hiervoor nodig denken te hebben. Om de bewoners goed te informeren heeft 
Avri de samenwerking met de gemeenten hard nodig. 
 
De heer De Vries geeft aan dat hij vandaag graag de stand van zaken had willen 
bespreken over het nieuwe beleid als daar ruimte voor was geweest. Omdat de 
volgende vergadering pas eind juni is, wordt afgesproken dat er een extra ver-
gadering ingepland zal worden. Het vakberaad (inclusief betrokken communica-
tieadviseurs) wordt ook hierbij uitgenodigd. Actie EdV 

 
Stickers: 
Avri is bezig met een voorstel. Dit voorstel komt in het DB en daarna het AB. 
 
Blik bij glas: 
Avri is momenteel aan het uitzoeken wat de kosten zijn en komt met een voor-
stel. Kan het blik niet bij het plastic? Doen nu onderzoek om het bij het glas te 
doen. Bij de glasverwerking worden de metalen doppen nl al gescheiden. Avri 
neemt alle voor- en nadelen op in het voorstel dat nog dit jaar in het AB behan-
deld zal worden. 
 
Afschrijvingen BPV: 
Deze zaken worden getoetst door onze financiële afdeling en mogen afgeschre-
ven worden. 
 
Recht van opstal: 
Omdat de container van Avri is en geplaatst wordt op gemeentegrond, zullen er 
afspraken gemaakt moeten worden. Avri gaat onderzoeken of er een simpelere 
methode is met minder kosten. Is dan één overeenkomst voor alle gemeenten 
mogelijk? Als dit geregeld kan worden, zal Avri dit doen. Actie EdV 
 
Evaluatie: 
Avri neemt dit onderdeel mee in de eindevaluatie van het project. Deze eindeva-
luatie zal ook aangeboden worden aan het AB. 
 
Richtlijnen: 

 Bereikbaarheid voor mensen met een beperking: is al opgenomen in 
punt 5 van de richtlijnen. 

 Kappen van bomen: is al meegenomen in de richtlijnen. 

 Beeldbepalend groen: het zou kunnen dat het groen verplaatst moet 
worden, maar daar houden we rekening mee.  

De heer Kool benadrukt om dit goed te beschrijven om bezwaren te voorkomen. 
 
Afwijking 250 meter loopafstand: 
Avri heeft richtlijnen opgesteld en zal zich hieraan houden. Op dit moment zijn 
nog geen locaties bekend die afwijkende criteria hebben. Het zou kunnen dat 
inwoners zelf vragen om een container op een ander punt te plaatsen, omdat zij 
dit makkelijker vinden. Suggestie vanuit het AB: neem dit op als voorbeeld in de 
stukken. 
 

  Besluitvorming: 
 
Punt 1: Artikel 8 wordt aangepast. Hierin wordt expliciet de samenspraak met 
gemeenten toegevoegd. Bij de richtlijnen worden  voorbeelden toegevoegd inza-
ke afwijkingen op 250 meter loopafstand. 
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Punt 2: De extra kosten worden binnen het projectbudget opgelost en regelmatig 
geëvalueerd. 
 
Punt 3:  het neemt kennis van de procedure. In een extra bijeenkomst zal voor 
wat betreft communicatie besproken worden wie wat doet. Specifiek zal uitge-
zocht worden of er recht tot opstal nodig is. Als suggestie hiervoor wordt meege-
geven om naar gebruiksovereenkomsten te kijken. 
 
Besluit: het AB stelt het voorstel Wijzigingsbesluit ASV met bovenstaande op-
merkingen vast. 

   

8. Terugkoppeling IBOR Geen punten ter bespreking. 

   

9. Tijdig aanleveren DVO's Het DB grijpt de gelegenheid aan om aandacht te vragen voor het tijdig aanleve-
ren van DVO's. De afgelopen periode is op bestuurlijk niveau veel contact ge-
weest met de vier IBOR-gemeenten. Waar we nu tegenaan lopen is dat Avri 
goedgekeurde DVO's nodig heeft.  Het DB roept op om zo snel mogelijk de 
DVO's van 2018 goed te keuren, zodat we weer gelijk lopen. 
 
De heer Gerritsen geeft aan dat de DVO 2019 voor Neder-Betuwe gisteren in 
het college is besproken en akkoord is bevonden. 
Met de gemeente Neerijnen vinden momenteel gesprekken plaats over 2018. 

   

10. DB-voorstel Zwerfafval en 
statiegeld 

Negen gemeenten hebben getekend. Van Neerijnen is niet bekend of er gete-
kend is.  

   

11. Rondvraag  

11a Handhavingsbeleid De heer Reus vraagt het Handhavingsbeleid te agenderen.  
In de gemeente Culemborg zijn namelijk bekeuringen uitgedeeld, maar de infor-
matie was niet duidelijk. Het doel is vooral om gedragsverandering te krijgen. 
Hoe zet je handhaving hierbij in? Hoe ga je de doelen halen, die je wilt behalen? 
Hoe informeer je burgers en hoe past handhaving hier bij? 
 

Dit onderwerp wordt op de spaaragenda gezet. Actie BS  
 

11b Media De heer Kool geeft aan dat hij in de krant heeft moeten lezen dat er brand was 
bij Avri. Eén van de transformators op het zonnepark was verbrand. Hij vraagt of 
de AB-leden hier in de toekomst over geïnformeerd kunnen worden, want  hij 
kreeg hierover vragen. 
 
De heer De Vries geeft aan dat in dit geval een combiner box in brand is gevlo-
gen, waarbij ook twee zonnecellen gesneuveld zijn. Hij geeft dergelijke informa-
tie vanzelfsprekend graag aan de AB-leden, maar heeft dan meer duidelijkheid 
nodig over de vraag in welke gevallen er informatie gewenst is. Er gebeuren nl. 
vaker kleine ongelukjes, zoals brand, ongelukken met wagens of iemand die 
onwel wordt op de milieustraat etc.  
 

11c Afscheid De heer Gerritsen maakt van de gelegenheid gebruik om afscheid te nemen van 
het AB. Dit is zijn laatste vergadering. Hij complimenteert iedereen voor de pret-
tige manier van vergaderen en de goede voorbereidingen. 
De heer de Ronde sluit zich hier bij aan. Ook voor hem is dit waarschijnlijk de 
laatste vergadering. Er wordt nog een extra AB-vergadering gepland, dus mis-
schien is dat de laatste voor hem. 
 
De voorzitter gaat ook afscheid nemen. Hij bedankt iedereen voor de prettige 
samenwerking. Hij vond het plezierig om voorzitter te zijn. Het was een boeiende 
periode vooral vanwege de verschillende petten die hij af en toe op had. Na de-
ze enerverende tijd hoopt hij dat het nieuwe bestuur deze prettige manier van 
samenwerken voortzet. 

   

12. Sluiting De voorzitter bedankt de aanwezigen. De vergadering wordt om 11.19 uur afge-
sloten.  

  
  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. 


