
Zienswijzen gemeenten bij Ontwerp begroting 2019 Avri 
 
 
Inleiding 
De begroting 2019 van de Gemeenschappelijke Regeling Avri (GR Avri) is op 12 april 2018 aangeboden aan de 
raden van de deelnemende gemeenten. De gemeenten hebben op basis van artikel 35 van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen de mogelijkheid om hun zienswijze over deze begroting binnen acht weken naar 
voren te brengen bij het Dagelijks Bestuur van Avri (DB Avri). Hetzelfde artikel bepaalt dat het DB Avri de 
commentaren waarin deze zienswijze is vervat, toevoegt bij de ontwerp-begroting zoals die uiteindelijk 
aangeboden wordt aan het Algemeen Bestuur van Avri (AB Avri). De voorliggende notitie gaat in op de ontvangen 
zienswijzen van de gemeenten. De zienswijzen worden allereerst kort per gemeente samengevat. Vervolgens volgt 
- daar waar nodig - een reactie van het DB Avri aan het AB Avri op de zienswijzen van de diverse gemeenten. De 
behandeling van de zienswijzen door DB heeft plaatsgevonden op 18 juni 2018. 
 
Samenvatting zienswijzen 
De zienswijzen van de gemeenten worden allereerst kort per gemeente samengevat en weergegeven. Daarna 
volgt de reactie van het DB.  
 
 

Gemeente Buren 

 Besluitvorming: 
19 juni 2018 

 

Gemeente Culemborg 

 Besluitvorming: 
 

1. Algemene opmerking: 
De ontwerpbegroting van de Avri voor 2019 en de daarin voorgestelde tarieven 
hebben de nodige stof doen opwaaien. We vinden het jammer dat deze commotie is 
ontstaan. Het lijkt alsof de Avri overvallen is door de berichten in de media, terwijl te 
verwachten was dat deze voorstellen tot de nodige reacties zouden leiden. We willen 
de Avri daarom vragen vanaf nu strategischer en pro-actiever te communiceren.  Het 
is immers van groot belang dat we bij onze inwoners draagvlak krijgen en behouden 
voor het nieuwe afvalbeleid. Berichten in de pers naar aanleiding van openbare 
stukken zijn niet te voorkomen, maar de Avri moet beter voorbereid zijn op dergelijke 
berichten. 
 

 Begroting 2019 en meerjarenbegroting 
De Avri lijkt het in vergelijking met andere gemeenten goed te doen als het gaat om 
scheidingspercentage en kosten. Inwoners van Rivierenland betalen een relatief lage 
afvalstoffenheffing. Wel denken we dat er nog ruimte in de begroting is om de 
bedrijfsvoering efficiënter te maken en daarmee het tarief omlaag te brengen. Ons 
voorstel is daarom de begroting door een onafhankelijk bureau kritisch door te laten 
lichten op bezuinigingsmogelijkheden. Dit onderzoek kan eventueel betaald worden 
uit het positieve saldo van het programma basispakket 2017 en de resultaten kunnen 
worden meegenomen bij de begroting 2020 e.v.  
 

 In de begroting heeft u aannames gedaan over de hoeveelheid restafval die vanaf 
2019 per huishouden wordt opgehaald. U stelt dat de hoeveelheid restafval zal dalen 
van 170 kg per persoon naar 60 kg per persoon, terwijl de doelstelling voor 2020 75 
kg per persoon is. Wij vinden de onderbouwing hiervan te mager en zouden graag 
een nadere toelichting ontvangen. Met name over de vraag of het reëel is om te 
verwachten dat inwoners in één keer hun scheidingsgedrag in deze mate zullen 
aanpassen, als de wijze van inzamelen per 1-1-2019 wordt aanpgepast. 

 Voorgestelde tarieven 
Om de begroting van de Avri sluitend te krijgen is een gemiddelde afvalstoffenheffing 
nodig van ¤ 204,- per huishouden. U stelt voor om het basisdeel van € 136,- gelijk te 
houden en het variabele deel te verhogen. Omdat u tegelijkertijd uitgaat van een fors 
minder aantal kilogrammen restafval, stijgt het variabele tarief per zak of container 
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fors. Zo fors dat veel van onze inwoners vrezen dat de hoeveel zwerfafval zal 
toenemen. Bovendien vinden zij het niet rechtvaardig dat grote gezinnen met veel 
jonge kinderen of ouderen met incontinentiemateriaal veel meer gaan betalen dan de 
genoemde € 204,-. 
 
Het doel van een basisheffing en een variabele heffing is om inwoners te stimuleren 
om zoveel mogelijk afval te scheiden. Wij missen in de begroting een onderbouwing 
van de optimale hoogte van de variabele heffing om de beleidsdoelen van Avri te 
halen. We denken dat met een lagere variabele heffing dat doel ook kan worden 
gehaald. Wij willen daarom voorstel om de variabele heffing met max. 10-15% te laten 
stijgen en de basisheffing daarop aan te passen. We denken dat hiermee de 
gemiddelde hoeveelheid restafval meer richting de doelstelling van 75 kg per persoon 
zal gaan. Wellicht kan in de begroting dan met 75 kg in plaats van 60 kg gerekend 
worden. 
 
Alternatief zou kunnen zijn om de basisheffing te verhogen en de eerste 20-30 
aanbiedingen gratis te maken. Het aantal gratis aanbiedingen zou dan in de loop van 
de komende jaren geleidelijk omlaag kunnen worden gebracht, zodat inwoners aan 
het nieuwe inzamelsysteem kunnen wennen. 
 

 Maatwerk 
Inwoners met medisch afval (met name incontinentiemateriaal) gaan, afhankelijk van 
de hoogte van het variabel tarief, fors extra betalen. Wij stellen voor om voor inwoners 
met een dergelijke medische indicatie een maatwerkoplossing te bieden. 
 

 

Gemeente Geldermalsen 

 Besluitvorming: 
 

 
 

Gemeente Lingewaal 

 Besluitvorming: 
Wij willen u kenbaar maken dat wij geen zienswijze indienen op de jaarstukken 2017, 
maar wel op de Ontwerp begroting 2019 inclusief meerjarenbegroting t/m 2022. 

1. Zienswijze: 
Wij delen u hierbij dat wij besloten hebben niet in te stemmen met de 
Ontwerpbegroting 2019. De reden hiervoor zijn de voorgestelde tarieven. Wij vragen 
u om de begroting te heroverwegen en in ieder geval de bijbehorende tarieven aan te 
passen. 
 
Het gemiddelde tarief van de afvalstoffenheffing voor huishoudens in Regio 
Rivierenland stijgt per 2019 met €5,- tot ¤ 204,-. Er wordt in de huidige Begroting 
vanuit gegaan dat het basistarief gelijk blijft, maar dit heeft tot gevolg dat het variabele 
tarief verdrievoudigd. De voorgestelde verhoging van de variabele tarieven is niet 
uitlegbaar naar onze inwoners en tevens is er onvoldoende rekening gehouden met 
de sociaal zwakkere en kwetsbare groepen. 
Verder ziet Avri de tariefverhoging als prikkel om beter te gaan scheiden. Echter deze 
grote verhoging kan ook leiden tot ontwijkgedrag (restafval in het plasticafval of GFT 
container) en dumpingen in de openbare ruimte of openbare prullenbakken. 
Vergelijking van de tarieven met andere gemeenten met hetzelfde inzamelsysteem 
laat ook zien dat de tarieven van Avri heel hoog liggen. 

 
 
 



Gemeente Maasdriel 

 Besluitvorming: 
Ook stemmen wij in met de Ontwerp begroting 2019 incl. meerjarenramingen 2020 – 
2022. Het is een kostendekkende begroting. Het gemiddelde tarief van de 
afvalstoffenheffing stijgt per 2019 met € 5 van € 199 naar € 204. Dit is het gevolg van 
dalende grondstofvergoedingen en stijgende verwerkingstarieven. Het feit dat de 
heffing minder snel stijgt dan eerder in de meerjarenbegroting werd gemeld, is met 
name het gevolg van het door u ingeschatte positieve effect van het nieuwe 
afvalbeleid. Het nieuwe systeem vraagt om stevige aandacht, monitoring en bijsturing 
van u waar nodig.  
 
Als laatste stemmen wij in met de in de begroting opgenomen investeringskredieten 
2019. Om de activiteiten te kunnen uitvoeren en diensten te verlenen zijn 
investeringen in duurzame kapitaalgoederen nodig. Deze investeringen kunnen nieuw 
zijn, maar ook ter vervanging van verouderde activa. 
 
Voor 2019 en 2020 nemen de risico's met ca. € 1 mln. toe als gevolg van de invoering 
van het nieuwe afvalbeleid, met name door risico's die het gevolg zijn van 
onzekerheid over het daadwerkelijke scheidingsgedrag van huishoudens. Aangezien 
de weerstandscapaciteit al ruimschoots onder het actuele risicoprofiel lag, daalt het 
weerstandsvermogen naar ratio 0,3 (betekenis: 'Ruim onvoldoende'.). De verwachting 
is dat in 2022 het weerstandsniveau weer 'voldoende' is om de risico's te dekken. Dat 
is belangrijk, mede omdat we mogen verwachten dat in 2023 of 2024 opnieuw een 
beleidsverandering zal plaatsvinden om de hoeveelheid restafval te laten dalen naar 
30 kg (landelijke doelstelling 2025). 

 Gescheiden inzamelen van metalen verpakkingen 
Metalen verpakkingen zijn een grondstof en goed te scheiden. Momenteel onderzoekt 
Avri of metalen verpakkingen ingezameld kunnen worden bij plastic, of beter bij glas. 
In de ontwerpbegroting 2019 zijn de verwerkingsopbrengsten van grondstoffen 
weergegeven. De opbrengst van metalen verpakkingen (waaronder blik) is hierbij niet 
meegenomen. 
 
Wij stellen het op prijs dat Avri zich goed laat informeren en onderzoek doet naar de 
meest effectieve manier van inzameling van metalen verpakkingen. Echter is het ons 
niet duidelijk wanneer Avri verwacht een keus te maken hierover. Wij zouden graag 
zien dat metalen verpakkingen gescheiden worden ingezameld per 1 januari 2019. 
Wij vinden het zonde dat een goed te scheiden grondstof, nog ingezameld wordt bij 
het restafval. Ook kunnen metalen verpakkingen, voornamelijk blik, volumineus zijn. 
Inwoners betalen dan relatief veel geld voor het afvoeren van een grondstof. 
Daarnaast zijn wij er geen voorstander van om enige tijd na invoering van het 
inzamelsysteem, weer een verandering door te voeren voor onze inwoners. Het 
scheiden van metalen verpakkingen dient meteen meegenomen te worden in de 
communicatie over het nieuwe inzamelsysteem aan onze inwoners. 

 

Gemeente Neder - Betuwe 

 Besluitvorming: 
 

 Zienswijze: 
College en raad van Neder-Betuwe hebben kennisgenomen van deze stukken van de 
GR Avri. Na afstemming in de gemeenteraad van 31 mei 2018 berichten wij u het 
volgende. 
Graag bieden wij onze complimenten voor de wijze waarop de begroting voor 2019 is 
vormgegeven met onvoorziene factoren die zich kunnen voordoen. 
 

 Het weerstandsratio blijft echter enige zorgen baren; de weerstandscapaciteit van de 
GR Avri blijft nog ruim onvoldoende. Gelet op risico's bij het huidige beleid, met 
grotere fluctuaties zou deze weerstandsratio minimaal 1 moeten zijn. Een 
meerjarenperspectief laat wel zien dat dit weerstandsniveau wel gaat stijgen vanaf 
2019 en in  2020 een acceptabel niveau zou kunnen bereiden.  
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 Daarnaast zien we in dit perspectief dat de prijsontwikkeling van de 
afvalstoffenheffing zich stabiliseert en zelfs een lichte daling gaat vertonen. 
 

 Dit sluit ons inziens prima aan als beginsel bij de nieuwe systematiek van omgekeerd 
inzamelen als toekomstige vorm van afvalinzameling. Wat betreft dit nieuwe beleid 
verzoeken wij u uitdrukkelijk om dit te monitoren, en hiervan aan het einde van elk 
kwartaal een rapportage aan de deelnemende raden te verstrekken. 
 

 Tevens verzoeken wij u op korte termijn (uitslag in het vierde kwartaal 2018) 
onderzoek te doen naar de alternatieven voor het inzamelen van 
incontinentiemateriaal en ander medisch afval en bij de besluitvorming hierover de 
raden adequaat te betrekken. 
 

 

Gemeente Neerijnen 

 Besluitvorming: 
Wij willen u kenbaar maken dat wij geen zienswijze indienen op de jaarstukken 2017, 
maar wel op de Ontwerp begroting 2019 inclusief meerjarenbegroting t/m 2022. 
 

 Zienswijze: 
Wij kunnen u meedelen dat wij kunnen instemmen met de Ontwerpbegroting 2019, 
uitgezonderd het basistarief en de variabele tarieven. Er is al aangegeven dat de 
tarieven pas worden vastgesteld in de verordening afvalstoffenheffing 2019, 
desondanks willen wij op voorhand vragen om de tarieven nader te onderzoeken en 
beter te onderbouwen en zo nodig aan te passen. Wij hebben namelijk behoefte aan 
acceptabele variabele tarieven om ontwijkgedrag te voorkomen en kwetsbare 
bevolkingsgroepen niet onevenredig veel te belasten (zie bijgevoegd raadsbesluit 
waaraan het unaniem aangenomen mondeling amendement op de zienswijze is 
vermeld.) 
 

 Het gemiddelde tarief van de afvalstoffenheffing voor huishoudens in Regio 
Rivierenland stijgt per 2019 met €,- tot ¤ 204,-. Er wordt in de Begroting vanuit 
gegaan dat het basistarief gelijk blijft, maar dit heeft tot gevolg dat het variabele tarief 
verdrievoudigt. De verwachting is namelijk dat door betere afvalscheiding het aantal 
aanbiedingen van restafval halveert. De voorgestelde verhoging van de variabele 
tarieven is niet uitlegbaar naar onze inwoners. 
 

 Avri ziet de tariefverhoging als prikkel om beter te gaan scheiden. Echter deze grote 
verhoging kan ook leiden tot ontwijkgedrag (restafval in het plastic of GFT container) 
en dumpingen in de openbare ruimte of openbare prullenbakken. Vergelijking van de 
tarieven met andere gemeenten met hetzelfde inzamelsysteem laat ook zien dat de 
tarieven van Avri heel hoog liggen. 
 

1. Mondeling Amendement: 

De facties van CDA en SGP hebben een mondeling amendement op de zienswijze 

ingediend, waarin zij aangeven dat het positieve gedrag van inwoners niet bestraft, 

maar juist beloont dient te worden. Dat daarvoor de verdeling tussen de vaste en de 

variabele kosten binnen de tarieven dient te worden herzien, waarbij het voorstel is 

om de vaste kosten te verhogen en de variabele kosten te verlagen waardoor 

kwetsbare groepen binnen onze samenleving niet onevenredig worden belast. 

 

Na beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming besluit de gemeenteraad in 

overeenstemming met het voorstel waarop het mondeling amendement unaniem van 

toepassing is verklaard en waarbij de fracties van PvdA en GBN tegen de begroting 

hebben gestemd. 

 
 
 
 



Gemeente Tiel 

 Besluitvorming: 
De gemeenteraad van Tiel kan niet instemmen met de begroting 2019 in samenhang 
met de gepresenteerde meerjarenbegroting tot en met 2022. 
 

 Zienswijze: 
De komende jaren vindt een wezenlijke systeemverandering plaats. Het meer 
gescheiden inzamelen van het afval, het (laten) verwerken van schonere 
afvalstromen en het meer aanbieden van verhandelbare (her te gebruiken) 
grondstoffen, zijn hierbij de uitgangspunten. 
 
Desondanks worden voor 2019 en meerjarig tot en met 2022 (nagenoeg) dezelfde 
bedragen begroot aan kosten (meer gescheiden inzamelen en verwerken tot 
schonere afvalstromen) en aan opbrengsten (meer aanbieden van verhandelbare 
stoffen). Gezien het doel van de systeemverandering is het meerjarig gelijk blijven 
van zowel de kosten als de opbrengsten ervan, een contradictie. 
 

 

Gemeente West Maas en Waal 

 Besluitvorming: 
 

 

Gemeente Zaltbommel 

 Besluitvorming: 

In de gemeenteraadsverkiezing van 14 juni 2018 hebben wij besloten in te stemmen 

met de begroting 2019 inclusief meerjarenbegroting tot en met  2022 GR Avri, met 

uitzondering van de tariefstelling. Daarnaast hebben we besloten in te stemmen met 

in de begroting opgenomen investeringskredieten 2018. 

 

 Over de tariefstelling willen wij u het volgende meegeven: 

In de begroting is al aangegeven dat de tarieven pas worden vastgesteld in de 

verordening afvalstoffenheffing 2019. Desondanks willen wij op voorhand vragen om 

de tarieven nader te onderzoeken en beter te onderbouwen en zo nodig aan te 

passen. Wij hebben namelijk behoefte aan acceptabele variabele tarieven om 

ontwijkgedrag te voorkomen. Bovendien missen wij een onderbouwing van de 

optimale verhouding tussen variabele en vaste heffingen. Wij verwachten  dat met 

een kleiner variabel deel (een prijsstijging van bijvoorbeeld 10-15%^) de 

beleidsdoelen ook gehaald kunnen worden. Daarbij vinden wij het belangrijk dat goed 

gedrag beloond wordt. Wij zouden dan ook graag zien dat de resultaten van het door 

u aangekondigde onderzoek naar een beloningssystematiek (p. 6 

Meerjarenbegroting) verwerkt worden in de tariefstelling. 

 

 Het gemiddelde tarief van de afvalstoffenheffing voor huishoudens in regio 

Rivierenland stijgt per 2019 met € 5,- tot € 204,-. Er wordt in de begroting vanuit 

gegaan dat het basistarief gelijk blijft, maar dit heeft tot gevolg dat het variabele tarief 

verdrievoudigd. De verwachting is namelijk dat door betere afscheiding het aantal 

aanbiedingen van restafval halveert. Hierbij is de verwachting dat deze halvering 

onmiddellijk per 1-1-2019 plaatsvindt, een verwachting die wij niet reëel achten.  Wij 

zouden de Avri dan ook willen vragen de mogelijkheden te onderzoeken onze 

inwoners aan het nieuwe inzamelsysteem te laten wennen. 
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 Avri ziet de tariefverhoging als prikkel om beter te gaan scheiden Gemeenten hebben 

ook aangegeven dat tariefsverhoging vooral in het variabele deel moet worden 

verrekend. Echter deze grote verhoging geheel toerekenen naar het variabele deel, 

leidt mogelijk tot ontwijkgedrag (restafval in het plasticafval of GFT container) en 

dumpingen in de openbare ruimte of openbare prullenbakken.  

 

 Daarnaast vinden wij het onrechtvaardig dat gezinnen met jonge kinderen, ouderen 

en (chronisch) zieken veel meer gaan betalen, doordag luiers, medisch afval en 

incontinentiemateriaal niet verder te scheiden zijn. Wij vragen Avri dan ook te 

onderzoeken of er een aparte inzamelingsmogelijkheid voor dit afval gecreëerd kan 

worden of om een solidariteit in het systeem op te nemen voor deze groepen. 

 

 
  



Reactie Dagelijks Bestuur Avri 
 
Gemeente Culemborg - onderzoek naar bezuinigingsmogelijkheden binnen de bedrijfsvoering 
De gemeente denkt dat er nog ruimte is om de bedrijfsvoering efficiënter te maken en daarmee het tarief omlaag te 
brengen. Het voorstel van de gemeente is daarom de begroting door een onafhankelijk bureau kritisch door te 
laten lichten op bezuinigingsmogelijkheden. 
 
DB Avri: Zoals u zelf stelt doet Avri het in vergelijking tot andere gemeenten goed waar het gaat om kosten. De 
gemiddelde afvalstoffenheffing ligt beduidend lager dan het landelijke gemiddelde. In de begroting is een zo 
efficiënt mogelijke bedrijfsvoering een vanzelfsprekend uitgangspunt. Als Dagelijks Bestuur achten wij een extern 
onderzoek dan ook niet noodzakelijk.  
 
 
Gemeente Culemborg & Zaltbommel - toelichting op uitgangspunt 60kg per inwoner en aanpassing 
scheidingsgedrag 
De gemeente vindt de onderbouwing van het uitgangspunt van 60kg per inwoner per jaar te mager en zou graag 
een nadere toelichting ontvangen. Met name over de vraag of het reëel is om te verwachten dat inwoners in één 
keer hun scheidingsgedrag in deze mate zullen aanpassen, als de wijze van inzamelen per 1-1-2019 wordt 
aangepast. 
 
DB Avri: Op basis van onderzoek dat is uitgevoerd ten behoeve van het nieuwe beleid, is de verwachting dat de 
doelstelling van 75 kg restafval overtroffen zal worden en rond de 60 kg per inwoner uitkomt. De ervaring bij 
andere gemeenten leert dat de gedragswijziging zich vanaf het begin van het nieuwe beleid direct voordoet (net als 
destijds bij de invoering van Goed Scheiden Loont in 2014) en het geen langzame daling is die zich over meerdere 
jaren voltrekt. Enkele voorbeelden van realisatiecijfers van vergelijkbare gemeenten zijn ter illustratie hieronder 
toegevoegd.  
 
Dalfsen                                57 kg 
Hattem                                 62 kg 
Ommen                               63 kg 
Oost Gelre                          43 kg 
Steenwijkerland               68 kg 
Zwartewaterland              43 kg 
Winterswijk                        68 kg 
 
 
Gemeente Maasdriel & Neder Betuwe - monitoring en rapportage nieuw beleid 
Gemeente Maasdriel en Neder Betuwe roepen op tot monitoring van het nieuwe afvalsysteem. Gemeente Neder 
Betuwe verzoekt aan het einde van elk kwartaal een rapportage aan de deelnemende raden te verstrekken.  
 
DB Avri: Avri gaat de resultaten en effecten van het nieuwe beleid monitoren en rapporteren wat binnen onze 
mogelijkheden ligt. Deze zullen per kwartaal worden aangeboden aan het AB.  
 
 
Gemeente Culemborg, Neder Betuwe & Zaltbommel - onderzoek naar alternatieven incontinentiemateriaal  
Gemeenten vragen onderzoek te doen naar de alternatieven voor het inzamelen van incontinentiemateriaal en 
ander medisch afval en bij de besluitvorming hierover de raden adequaat te betrekken.  
 
DB Avri: Voor incontinentiemateriaal zijn de eerste berekeningen gemaakt en volgen we nauwgezet de markt. Op dit 
moment zijn er nog geen verwerkers die vergunning hebben om te verwerken. Bij ARN is de verwerkingsreactor in 
productie. De verwachting is dat die reactor begin 2019 opgestart kan worden. De komende periode zal gebruikt worden 
om in gesprek te gaan met ARN om tot een voorstel te komen wat we graag in het vierde kwartaal aan het AB willen 
voorleggen. 

 
Medisch afval wordt al gescheiden opgehaald. Op 14 oktober 2015 is door het Algemeen Bestuur besloten tot het 
inzamelen van oude medicijnen en injectienaalden bij apotheken en apotheekhoudende huisartsen. Ondanks dat het voor 
apotheken niet verplicht is om mee te doen zijn er 32 apotheken en apotheekhoudende huisartsen binnen de 10 
gemeenten als inleverpunt van oude medicijnen afkomstig uit huishoudens.  

 
 
 
  



Pagina 8 van 8 
 

Gemeente Culemborg, Neerijnen, Lingewaal & Zaltbommel - herziening tarieven 
De gemeente Culemborg, Neerijnen, Lingewaal en Zaltbommel verzoeken de tarieven te herzien.  
 
DB Avri: De huidige, in de begroting verwerkte tarieven afvalstoffenheffing zijn gebaseerd op het verzoek van gemeenten 
om het basistarief op gelijk niveau te houden als in 2018. Hierdoor blijft afval scheiden even goed lonen als in het huidige 
beleid het geval is. Het verhogen van het basistarief is mogelijk, maar doet afbreuk aan dit principe.  
 
Gezien het feit dat meerdere gemeenten van Avri het standpunt van een vast basistarief wil herzien ten gunste van 
lagere variabele tarieven, stelt het DB voor om de begroting goed te keuren en de tarieven nog niet vast te stellen. In 
plaats daarvan komt het DB van Avri in het najaar met een nieuw voorstel voor het tarief, waarin een aantal verschillende 
scenario's zullen zijn opgenomen voor de verdeling tussen basistarief en variabel tarief, in alle gevallen leidend tot een 
gemiddeld tarief van €204,-.  
 

 
Gemeente Tiel - stelling: ''gelijkblijvende kosten en opbrengsten een contradictie is met het doel van de 
systeemverandering" 
De gemeente stelt dat de uitgangspunten van het meer gescheiden inzamelen van het afval, het (laten) verwerken 
van schonere afvalstromen en het meer aanbieden van verhandelbare (her te gebruiken) grondstoffen in strijd is 
met de (nagenoeg) gelijkblijvende kosten en opbrengsten voor 2019 en meerjarig tot en met 2022. 
 
DB Avri: Het DB Avri is het niet eens met uw stelling. Door de systeemverandering per 2019 wijzigen de kosten 
voor het restafval en opbrengsten voor grondstoffen significant, gebaseerd op de prognose van gemiddeld 120 kg 
naar 60 kg restafval per inwoner per jaar in 2019. In het meerjarig perspectief gaan wij uit van continuering van het 
beleid dat in 2019 van kracht wordt. Er zijn voor het meerjarig perspectief geen andere inzichten over het 
scheidingsgedrag in deze jaren, waardoor wij uitgaan van de aannames zoals wij die voor 2019 hebben 
gehanteerd. De aannames voor de langlopende verwerkingscontracten zijn in de meerjarenbegroting verwerkt.  
 
Gemeente Lingewaal en Neerijnen - stelling:  'in vergelijking met andere gemeenten met hetzelfde inzamelsysteem 
liggen de tarieven van Avri heel hoog'  
 
DB Avri: De gemiddelde tarieven in Nederland liggen in 2018 op € 241 per huishouden. Het voorgestelde 
gemiddelde tarief voor de bij Avri aangesloten gemeenten ligt op € 204 per huishouden, circa 15% lager.  
Ook zijn de verhoudingen tussen vast en variabel tarief bij andere gemeenten verschillend. 
Er zijn kanttekeningen te plaatsen bij de enkel cijfermatige vergelijking. Zo kan de stedelijkheidsklasse van de 
gemeente of het dienstenpakket verschillen. Bovendien zijn er  gemeenten die de afvalstoffenheffing niet 100% 
kostendekkend aan haar inwoners opleggen en vanuit de gemeente een aanvullende bijdrage leveren.  
 
De tarieven per aanbieding (variabele tarieven) liggen inderdaad hoger dan in andere gemeenten. Dit is met name 
het gevolg van de wens van de regiogemeenten om het basistarief gelijk te houden aan het tarief van 2018. Door 
de verwachte halvering van het aanbod restafval, moeten de variabele tarieven (tenminste) verdubbelen om een 
kostendekkende begroting te behouden. 

 
 


