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Begrotingswijziging 2022
Bijstelling afvalstoffenheffing naar € 306 per huishouden

t.o.v 2021 (€297) een stijging van € 9 (3%)

t.o.v. primaire begroting 2022 (€ 311) een daling van € 5

Structurele effecten (bestuursrapportage 2021) 

Inspanningen programma GRIP

Toename markttarieven en hoeveelheden grondstoffen (papier, 

textiel, schroot)

Uitvoering CAO

Afweging: Tarieven primaire begroting 2022 handhaven 

en weerstandscapaciteit vergroten 

Overige onderdelen begroting

Pluspakket: bijstelling werkbegrotingen IBOR

Bedrijfsafval: structureel hoger resultaat (€ 159.000)

Overhead blijft gelijk
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Erfpacht GR Regio Rivierenland

Verzelfstandiging GR Avri 2016; eeuwigdurende erfpacht 

overeenkomst  met RR voor gebruik gronden

Evaluatie 

Wens: zelfstandige bedrijfsvoering voor Avri

Juridische afhankelijkheid tussen de GR’en verhelpen

RR geen maatschappelijk belang

Voorstel: Budget neutrale aankoop

Overname grondpercelen RR tegen boekwaarde € 2,0 

mln. (cf. verzelfstandiging 2016) 

Overname BNG financiering gronden € 1,7 mln. 

(rente aan BNG i.p.v. aan RR) 

Vergoeding desintegratiekosten aan RR loopt structureel 

door (reeds verwerkt in begroting Avri en RR)
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Gescheiden inzameling luiers & incontinentiemateriaal
Procesverloop

Algemeen Bestuur 

10 februari 2021 : instemming met business case

7 juli 2021 : formele bekendmaking van deelname gemeenten 

Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe en Zaltbommel

16 december : presentatie geactualiseerde business case en 

definitieve tarieven per deelnemende gemeente

Uitvoering

1 januari 2022 : start gescheiden inzameling luiers & 

incontinentiemateriaal

1. 



Wijziging t.o.v. uitgangspunt locatie

Wens Algemeen Bestuur: incontinentiecontainer niet (na)bij 

restafvalcontainers verkleind verleiding inwoners om restafval (goedkoper) 

te deponeren in de incontinentiecontainer.

Drie van de vier gemeenten wijken af. In totaal 40% van het totaal aantal 

incontinentiecontainers staat naast een restafvalcontainer.

Gevolgen: verwachte toename vervuilingspercentage

Toename risico op vervuiling incontinentiemateriaal met dientengevolge 

een afkeur van de totale fractie bij de eindverwerker.

Aanpassing businesscase van maximum 7% vervuiling naar 20%.

Geactualiseerd tarief t.o.v. businesscase

Neder-Betuwe (+ € 0,00), Tiel (+ € 0,75), West Betuwe (+ € 1,61) en 

Zaltbommel (+ € 0,04).

Indien geen vervuiling, dan zal de werkelijke afvalstoffenheffing naar 

beneden worden bijgesteld.

1. 

Gescheiden inzameling luiers & incontinentiemateriaal
Actualisatie business case



Gescheiden inzameling luiers & incontinentiemateriaal
Definitieve tarieven

Business case (AB 10 februari 2021)

1. 

Geactualiseerde tarieven welke worden opgenomen in tarieventabel 2022
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Toekomstbeeld Avri: houtskoolschets

Veranderingen van invloed op regio Rivierenland, 

gemeenten en Avri en de opgave waar we samen voor 

staan

Een houtskoolschets van de toekomst van Avri

Het vervolgproces: hoe worden de raden betrokken



Veranderingen van invloed op regio Rivierenland, de gemeenten en Avri

Het Rijksbrede programma Circulaire economie 2050

Het landelijk afvalbeheersplan (LAP3)

Provincie Gelderland, NVRD, VNG

Ambities Avri-gemeenten

Overige ontwikkelingen

Motie Houtskoolschets

Waarom moet Avri de keten in? 

De opgave waar we samen voor staan

Een houtskoolschets van de toekomst van Avri

Het vervolgproces: hoe worden de raden betrokken

Toekomstbeeld Avri: houtskoolschets





Rijk: Circulaire economie 2050

Afval bestaat niet meer

Efficiënter omgaan met grondstoffen en energie

Relevante ketenpartners om de kringloop te sluiten: 

Productontwerper en producent

Retail 

Gebruiker

Inzamelaar en verwerker afval

Reparateur

Producent secundaire grondstoffen



Circulaire economie



Landelijke doelstellingen 2025

Landelijk afvalbeheersplan (LAP3):

2025: maximaal 30 kg restafval per inwoner

Ketengericht afvalbeleid: lage milieudruk productketen 

van grondstofwinning tot afvalverwerking

Circulair maken van afval- en grondstofstromen:

UPV: producentenverantwoordelijkheid

Bronscheiden de norm voor álle huishoudens 

Stijgende belasting op verbranding /CO2



Provincie Gelderland 

Gelders energieakkoord: 50% reductie grondstofverbruik

Klimaatplan: 100% klimaatneutraliteit in 2030 i.e. naast 

CO2-neutraal ook energieneutraal en afvalloos

Leverancierskeuze

Afvalloze Provincie

Verduurzamen woon-werkverkeer. 

Verduurzamen gebouwen 



Brancheorganisatie
publieke inzamelorganisaties

Branche Van afval naar grondstof:

Afvalpreventie

Van kwantiteit naar kwaliteit

Sluiten van kringlopen

Werk maken van circulair:

Producten circulair inkopen

Producten catalogus

Proeftuinen innovatieve producten



VNG

Medeondertekenaar Nationaal grondstoffenakkoord 

(2017) → naar een volledig circulaire economie in 2050

Concrete plannen om circulaire economie te 

bespoedigen:

Ketenovereenkomst verpakkingen 2020-2029

Deelnemers overeenkomst Papier Recycling 

Nederland

Input in begroting ministerie I&W

Tool over beslissing over stickers ongeadresseerd 

drukwerk



Duurzaamheid/circulariteit Inclusiviteit/participatie

Culemborg Lokale ketens sluiten → 

voorlopers steunen

Iedereen kan volwaardig 

meedoen

Buren Circulaire economie → 

afval is grondstof

Inclusieve samenleving

Maasdriel 2050 energieneutraal Participatiemaatschappij

Neder-Betuwe Minder co2-uitstoot Vergroten 

werkgelegenheid 

Tiel Minder CO2-uitstoot Meedoen naar vermogen

West Betuwe 2050 energieneutraal Iedereen telt en doet mee!

West Maas en Waal Betaalbare afvalverwerking Samen werken aan een 

vitale gemeenschap

Zaltbommel Goed voor mens en milieu 

zorgen 

Arbeidsparticipatie 

inwoners bevorderen

Ambities Avri-gemeenten



Overige ontwikkelingen

Hogere inzamelkosten 

Grillige grondstofopbrengsten

Wijze van verrekenen /Afvalstoffenheffing?

NB. Uitleg aan inwoners steeds belangrijker om draagvlak voor circulaire 

opgave te behouden.



Alle veranderingen op een rij
Rijksbrede programma Circulaire economie 2050

Strengere normen en financiële prikkels (heffingen, wet- en 

regelgeving) door het Rijk

Meer samenhangende of samenvallende normen (oa CO2-

heffing, energieverbruik gebouwen en transport)

LAP3 landelijk afvalbeheersplan 2025, bestuursakkoorden

Provincie Gelderland: Gelders Energieakkoord

Branche organisatie NVRD: stevigere rol gemeenten circulaire opgave

VNG : zet in op verandering aan de voorkant van de afvalketen

Overige ontwikkelingen

Ambities Avri-gemeenten circulariteit, duurzaamheid, inclusiviteit en 

participatie



Het klassieke afvalbedrijf…..



Motie ‘Houtskoolschets’ 

Aangenomen motie ‘houtskoolschets’: 

betrokkenheid van raadsleden bij koers Avri in het 

licht van de eigen gemeentelijke duurzaamheids- en 

circulariteitsdoelen.

Koerswijziging: van lineaire afvalinzamelaar naar 

circulaire ketenpartner

Rol en positie van Avri verandert: focus op 

draagvlak bij inwoners, partnerschap in de keten en 

efficiënte, datagestuurde bedrijfsvoering



Trend

Kwaliteit van 

grondstoffen

Waarde creatie 

(bijvoorbeeld Cirtex)

Omgekeerd

inzamelen

Diftar

2014 2019 2020 2022 



Waarom moet Avri de keten in? (1)
Motie ‘Houtskoolschets’ 

Welk voordeel t.o.v. het aan de markt overlaten?

Kansen voor regionale (circulaire) economie en 

werkgelegenheid → praktisch opgeleid personeel en 

medewerkers met arbeidsmarktafstand

Reductie CO2-uitstoot door regionale ketenpartners

Kansen voor groter maatschappelijk draagvlak 

afvalscheiding

Sturing op waardevolle deelstromen door 

mogelijkheid deelstromen in te zamelen of ‘aan de 

poort’ te sorteren

Niet mee doen is geen optie meer: samenwerking is essentieel om 

gezamenlijk aan de landelijke doelstellingen te voldoen.



Waarom moet Avri de keten in? (2)
Motie ‘Houtskoolschets

Welk voordeel t.o.v. het aan de markt overlaten?

Je laat als overheid zien te willen investeren in 

innovatie.

‘Eigen’ gefabriceerde producten (compost, 

straatmeubilair) eenvoudig door gemeenten aan te 

schaffen 

Grondstoffenpark efficiënter benutten 

Duurzaam opgewekte stroom zonnepark belangrijke 

asset/usp



Vergroten invloed op de keten



Kanttekeningen 

Ketenpartner zijn …

... als verwerker geeft een ondernemersrisico

… is niet voor alle grondstofstromen haalbaar

… alleen in de regio of ook erbuiten? 

Sturing

Huidige Governance past niet goed

Wat zou Avri kunnen doen, hoe ver gaan we? 



De opgaven waar we samen 

voor staan

Landelijke doelstellingen 2025 en verder

Bestuursakkoorden gemeenten → schetsen de 

kaders en ambities op gebied van circulariteit, 

duurzaamheid, inclusiviteit en participatie

Overlaten aan de markt is niet voldoende: 

samenwerking is essentieel om gezamenlijk aan de 

landelijke doelstellingen te voldoen 

Circulaire ketenpartner?



Veranderingen van invloed op regio Rivierenland, gemeenten en de opgave 

waar we samen voor staan

Een houtskoolschets van de toekomst van Avri

Waar staan we nu?

Voorbeelden samenwerking circulaire ketenpartners

Verkenning mogelijk circulair ketenpartnerschap Avri

Mogelijke rollen?

Avri in de keten?

Uitwerking circulaire ketenpartner: Strategisch koersplan, positionering, 

kadernota en programma Grip 

Structuur - motie Buren

Welke richting gaan we op?

Het vervolgproces: hoe worden de raden betrokken

Toekomstbeeld Avri: houtskoolschets



Waar staan we nu? (1)

Omgekeerd inzamelen 2019

Restafval 2018 (124 kg) 2021 (79 kg)

Van kwantiteit naar kwaliteit:

Meer grondstoffen

Vervuiling van grondstoffen (6 kg rest)

Corona maatregelen hebben invloed



Voorbeelden samenwerking 

circulaire ketenpartners

Veranderingen in bestaande product- of materiaalketens

Opzetten van een nieuwe keten

Opzetten of veranderen van deel van een keten

Binnen product- of materiaalketen → processen, 

diensten of businessmodellen worden circulair 

ontworpen, geproduceerd of georganiseerd. 

Daadwerkelijk gebruik product, proces, businessmodel of dienst 

zorgt voor minder verbruik grondstoffen en minder CO2-uitstoot 

dan in de huidige situatie.



Verkenning mogelijk soort 

circulair ketenpartnerschap Avri
Op gebied van huishoudelijk afval 

en grondstoffen:

Reparateur  

Producent van secundaire 

grondstoffen (voorbeeld 

scheiden gft-fracties)

Sluiten van kringlopen 

(voorbeeld Cirtex)

* laatste 2 projecten met 300k  

regiodeal gelden



Mogelijke rollen?

Aanjager/initiator: 

Inwoners mobiliseren

Verwerkers → hogere standaard verwerken

Facilitator: 

Locatie en/of grondstoffen beschikbaar stellen

Verwerker: 

Zelf grondstoffen verwerken volgens hogere standaard 



Avri in de keten?

Inzamelaar

Aanjager/initiator:

Inwoners: re-use/reduce

Verwerkers: remanifacture

Verwerker: waardencreatie in 

grondstoffen, tot re-purpose



Uitwerking circulaire ketenpartner

Uitdagingen en ontwikkelingen op het gebied van circulariteit, 

duurzaamheid en inclusiviteit veelomvattend 

tegelijkertijd 

Wendbare, robuuste en voorspelbare bedrijfsvoering nodig om te blijven 

voldoen aan de behoeftes van gemeenten en inwoners. 

Programma Grip: concrete 

acties verbinden

Nieuwe strategie: strategisch koersplan 2021-2025 en de positionering

Kadernota en begroting 

2023



Doelstelling 2025:

Trots op Rivierenland door samen te werken aan

een schone leefomgeving



Inwoners belangrijkste partners
Meer verbinding en samenwerking met inwoners

Draagvlak bij inwoners voor onze opgaven essentieel: 

wat we doen, maar ook door hoe we de dingen doen.

Omslag meer mensgerichte en samenwerkingsgerichte 

organisatie die haar deskundigheid daarbij inzet (de 

specialistische verzorger) 

Onze waarden: inlevend, verbindend, wendbaar, 

deskundig en behulpzaam. 



Programma ‘Grip’

Uitwerking van het hoofddoel ‘Voorspelbaarheid’

Doelen: prijsstabiliteit, kostenbeheersing en creëren 

meerwaarde grondstoffen

Focust daarbij op (voor- en achterkant van) de keten

Trendbreuk en koerswijziging

Robuuste, wendbare organisatie noodzakelijk

Voorbeelden: 3 Regiodealprojecten zijn gestart of in 

besluitvormingsfase



Programma ‘Grip’

Circulariteit  | Leefbaarheid  | Voorspelbaarheid | Inclusiviteit | Van en voor regio

G R I P

Prijsstabiliteit & kostenbeheersing

A. Inwoners

INDIVIDUEEL

A1. Informatie en educatie 

A2. Afvalcoaches

A3. Maatwerk dienstverlening 

A4. Avri-app 

COLLECTIEF

A5. Campagne schone grondstoffen

A6. Afvaltoerisme (nulaanbieders)

A7. Maatwerk / pluspakket: 

incontinentie en papier.

B. Markt

MINDER VERVUILING

B1. Minder verwerkingskosten

MEER WAARDE

B2. Bewerken fracties 

B3. Sorteren fracties

OVERIGE INKOMSTEN

B4. Bedrijfsafval 

B5. Overige inkomsten 

C. Organisatie

UITVOERINGSKOSTEN

C1. Bedrijfsvoerings- en 

overheadanalyse

ORGANISATIEONTWIKKELING

C2. Nieuwe koers, anders denken

DATAGESTUURD WERKEN

C3. Datagestuurd werken.



Structuur – motie Buren

Als Avri meer de keten in gaat, welke structuur (GR) 

past daarbij?

Huidige eigenaarsrol AB en raden

Toezichthoudende rol: striktere scheiding tussen 

controlerende taak en kaderstellende taak?

Mate van ondernemerschap bepaalt risico’s 

Samenwerking met ketenpartners ook buiten de 

regio → bedrijfsvoering en rol raden

Welke Governance structuur?

(huidige GR, aangepaste GR, overheids bv of nv etcetera)



Welke richting gaan we op?

Noodzaak tot opschuiven in de keten neemt toe: 

hoe ver gaan we?

Samenwerking is essentieel om gezamenlijk aan de 

landelijke doelstellingen te voldoen: 

Hoe ziet het ketenpartnerschap voor Avri er uit?

Welke samenwerkingen gaan we aan ?

Welke rol is er voor Avri in de keten?

Welke structuur/ Governance past daarbij?

Uitwerking circulaire ketenpartner in Strategisch 

Koersplan, het programma Grip en de Kadernota 

2023 → onderwerp van gesprek met raden



Op weg naar een afvalloze

samenleving

Kwaliteit van 

grondstoffen

Waarde creatie 

(bijvoorbeeld Cirtex)

Omgekeerd

inzamelen

Diftar

2014 2019 2020 2022 



Toekomstbeeld Avri: houtskoolschets

Veranderingen van invloed op regio Rivierenland, 

gemeenten en Avri en de opgave waar we samen voor 

staan

Een houtskoolschets van de toekomst van Avri

Het vervolgproces: hoe worden de raden betrokken



Thema’s gesprekken met raden

Noodzaak tot opschuiven in de keten neemt toe: 

hoe ver gaan we?

Samenwerking is essentieel om gezamenlijk aan de 

landelijke doelstellingen te voldoen: 

Hoe ziet het ketenpartnerschap voor Avri er uit?

Welke samenwerkingen gaan we aan ?

Welke rol is er voor Avri in de keten?

Welke structuur/ Governance past daarbij?

Uitwerking circulaire ketenpartner in Strategisch 

Koersplan, het programma Grip en de Kadernota 

2023



Vervolgproces

Hoe worden de raden betrokken:

Na vanavond ronde langs alle raden → gesprek 

over strategisch koersplan en deze houtskoolschets

Kadernota 2023: platformbijeenkomst januari 2022



Wij zijn benieuwd naar uw mening: 

hoe ziet u de koers voor Avri?
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