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 Algemeen Bestuur Avri 
 

OPENBARE VERGADERING -  
CONCEPT-Verslag 18 februari 2016 

 
(Vergaderzaal Avri te Geldermalsen) 

 
 

 
Aanwezige AB-leden 
gemeente Buren De heer S. van Alfen 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 J.H.L.M. de Vreede Lid DB en AB 
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  
   
Aanwezig namens Avri   
Avri De heer E.J. de Vries Directeur Avri / secretaris Bestuur, lid MT 
Avri Mevr. S. van den Berg Manager Bedrijfsvoering, lid MT 

Avri Mevr. H. van Keulen Manager Klant en Advies, lid MT 

Avri De heer N. Macleane Beleidsmedewerker 
Avri De heer M. den Hartog Communicatie Avri 
Avri De heer J. Gaasbeek Beleidsmedewerker Financiën 

Verslag mevrouw D. Graven 
Bestuursondersteuning  
Verslagbureau More Support 

 

# Onderwerp Besluit / Conclusie 
1 Opening  De voorzitter verwelkomt de aanwezigen. Op verzoek vanuit het AB wordt gestart 

met het besloten deel van de bestuursvergadering.  
De openbare vergadering wordt geschorst. Het publiek verlaat de ruimte. 
Het openbare deel wordt hervat in aanwezigheid van belangstellenden.    

   
2 Vaststellen 

agenda 
De agenda wordt conform vastgesteld. 
 

   
3 Besluitenlijst 

AB 16 de-
cember  

Besluit: De besluitenlijst wordt conform vastgesteld. 
 
 N.a.v. pag. 1, pt. 3, mededelingen; Vergoedingen kunststof verpakkingsafval 

– Desgevraagd meldt de directeur dat inmiddels gesprekken plaatsgevonden met 
het Afvalfonds. Vanwege het faillissement van een onderaannemer van een con-
tractpartner is nog niet alle benodigde informatie beschikbaar. Er is een traject ge-
start om deze informatieverstrekking juridisch af te dwingen. Er is nog steeds 
sprake van risico. 

 N.a.v. pag. 3, pt. 8, Treasurystatuut – De voorzitter verwijst naar de afspraak dat 
te zijner tijd een evaluatie zal plaatsvinden en zal worden bezien of er aanpassin-
gen nodig zijn. (Aanvulling spaaragenda) 

   
4 Mededelingen 

 
 Ter vergadering is een schriftelijke mededeling inzake de aankoop van de ge-

meentewerf Tiel uitgereikt. 
 Voorts  is een aangepast vergaderschema verstrekt. De aanpassingen betreffen 

de data voor de platformbijeenkomsten. Om het bijwonen van de platformbijeen-
komsten optimaal mogelijk te maken voor de raadsleden, is gekozen voor wisse-
lende dagen. Het vergaderschema zal tevens digitaal worden verzonden aan de 
bestuurssecretariaten en de griffies. (Actie) 

 De voorzitter verwijst naar de brief aan de lokale verenigingen die papier inzame-
len. Deze rechtstreekse communicatie vloeit voort uit de besluitvorming in het AB 
Regio Rivierenland, AB RR, op 9 december 2015. Conform de afspraak in het 
ROA zal in de loop van 2016 een nadere gedachtewisseling moeten plaatsvinden 
over de werkwijze rond wachtlijsten. (Actie)  
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Ambtelijk wordt uitgelegd dat agendering van een gespreksnotitie voor de AB-
vergadering in april betekent dat dit al in roulatie had moeten zijn. Qua vorm, kan 
wel worden gedacht aan een presentatie en een discussie naar aanleiding van 
stellingen. (Toezegging) Dit zal met de milieuambtenaren van de deelnemende 
gemeenten worden voorbereid in het vakberaad.  
De voorzitter legt uit dat vanwege de lopende discussie voor de einddatum 31 de-
cember 2016 is gekozen. Te zijner tijd worden gewijzigde contracten afgesloten. 

 Afgesproken wordt om de voortgang van acties te bewaken via een cumulatieve 
actiepuntenlijst bij het verslag in combinatie met  een jaarplanning. (Actie ) 

   
5 Ingekomen 

stukken 
Ontvangen brief Regio Rivierenland (13 januari 2016) 
De voorzitter zegt desgevraagd toe dat de IBOR-taken transparant in de begroting 
zullen worden verwerkt. (Toezegging) 

   
  TER BESPREKING (AGENDAPUNTEN 6 T/M 9) 
   
6 Platform-

bijeenkomst 4 
februari 

De heer Bel geeft een korte terugkoppeling van de Platformbijeenkomst.  
Enige discussie heeft plaatsgevonden over de sturingsmogelijkheden, waarbij met 
name de papierinzameling c.q. de hoogte van de vergoeding aan verenigingen dis-
cussie opleverde. Dit is een gevoelig punt. Er is gevraagd om naar de wachtlijsten te 
kijken en naar mogelijkheden tot verlaging van de afvalstoffenheffing. Gesuggereerd 
is om het inzamelen van papier naar het pluspakket over te brengen. Uit de eerdere 
ronde langs de gemeenten is wel duidelijk geworden dat het inzamelen van papier op 
de huidige wijze gecontinueerd zou moeten worden. Over de randvoorwaarden is 
een vervolgdiscussie binnen het AB wenselijk. (Aanvulling agenda-actie) 
 
Reacties AB 
 Er wordt gepleit voor een evaluatie van de platformbijeenkomsten. 
 Er bestaat behoefte aan een structurele inhoudelijke terugkoppeling en melding 

wat betreft de aanwezige raadsleden. Hierbij wordt gedacht aan verslaglegging 
en toezending van het verslag binnen een week. Dit is voor AB-leden belangrijk 
om te kunnen anticiperen op vragen van raadsleden. 
De heer Bel geeft aan dat in het platform is afgesproken om van deze bijeenkom-
sten geen verslaglegging te doen. De platformbijeenkomsten zijn een nieuwe ma-
nier om de raden inhoudelijk te betrekken. Wellicht moet hier inderdaad meer 
structuur aan worden gegeven en brengt deze nieuwe GR mee dat de portefeuil-
lehouders ook meer alert zullen moeten zijn. Daarbij past hier een meer actieve 
benadering van de raden. De wens van terugkoppeling zal in het DB worden be-
sproken. (Actie)  
De heer Bel zal in het vervolg zorgen voor een korte sfeerimpressie van de klank-
bordbijeenkomsten naar de AB-leden. (Permanente actie) 

 Afgesproken wordt dat de AB-leden de conceptnotulen van de AB-vergadering 
binnen veertien dagen krijgen toegestuurd. (Actie) Bij eventuele verdere interne 
verspreiding dient de conceptstatus wel duidelijk te worden vermeld.  

   
7 Kleine inwer-

popening 
voor onder-
grondse 
brengvoor-
zieningen 
restafval 
 

De voorzitter verwijst naar het voorstel. Hierin wordt gevraagd naar de behoefte aan 
nader onderzoek naar 1) aard en wensen van gebruikers en 2) de wens tot differenti-
atie in service. 3) Daarnaast wordt geïnformeerd naar de visie op toekomstige ont-
wikkelen in relatie tot de aanpassing van de omvang van de inwerpopening van rest-
afvalcontainers en tot de investering in eventuele nadere onderzoeken. 
 
Reacties AB 
 Het AB kiest niet voor aanpassingen die verder kostenverhogend kunnen uit-

werken. Sturen op gedragsverandering is misschien voordeliger. 
 Een aantal AB-leden acht onderzoek overbodig. Echter, als wordt gestreefd naar 

omgekeerd inzamelen in de toekomst is het echter ook niet verkeerd om hier vast 
op te anticiperen. Eventueel onderzoek hoeft zeker geen uitgebreid onderzoek te 
worden. Ambtelijk wordt uitgegaan van onderzoek specifiek op doelgrepen gericht 
en niet zozeer op specifieke locaties, zoals hoogbouw.  

 Gesuggereerd wordt om in situaties dat er reeds een duobestemming is, een 
van de openingen te verkleinen. Voor groot afval is de milieustraat het aangewe-
zen adres. Gescheiden aanbieden is een punt van afweging bij toekomstige ver-
vanging van voorzieningen. 

 Geadviseerd wordt om dit onderwerp te bespreken in relatie tot het nieuwe regi-
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onale inzamelplan, RAP. 
 Enige monitoring van gebruikers lijkt wenselijk. In geval de kosten voor bepaal-

de gebruikers uit de hand lopen, zou dit  gesignaleerd kunnen worden en zou 
maatwerk mogelijk zou moeten zijn. De directeur geeft aan dat er monitoring heeft 
plaatsgevonden op extreme gebruikers en zij een signaal hebben gekregen van 
Avri. 

 De gemeente Tiel is er voorstander van om bij hoogbouw voor aanpassing te 
kiezen. Met name containers bij verzorgingsflats zouden in aanmerking komen 
voor een aanpassing. Voor stomadragers kan dit immers - vooruitlopend op ande-
re inzamelsystemen - een oplossing bieden. Mocht in dit kader nader onderzoek 
nodig zijn, dan kan de gemeente Tiel zich hierin vinden. Aanpassing van alle on-
dergrondse containers, gaat te ver.  

 Desgevraagd meldt de voorzitter dat de afvalstoffenheffing in het kader van het 
minimabeleid wordt kwijtgescholden. Zeker voor stomapatiënten is dat wenselijk. 

 Fasering en geleidelijke vervanging van afgeschreven containers is wenselijk.  
 Er bestaat enige huiver voor precedentwerking, zoals ten aanzien van luiers. 
 
De voorzitter stelt vast dat een meerderheid van het AB de discussie wil vervolgen in 
combinatie met het RAP.  
Ambtelijk wordt desgevraagd gemeld dat het voornemen bestaat om het nieuwe RAP 
ter besluitvorming voor te leggen in het AB van september of december. (Actie 
agenda) In vervolg op de presentatie in het ROA over omgekeerd inzamelen, zal in 
de periode tot besluitvorming de informatieverstrekking op dit punt worden vervolgd. 
(Actie agendaplanning) 
 
Besluit: De bespreking van het onderwerp zal worden vervolgd in relatie tot de be-
sluitvorming over het RAP (AB sept of dec 2016) 

   
8 Brengstati-

ons voor de 
inzameling 
van groen 
tuinafval 
 

De voorzitter wijst op de besluitvorming onder agendapunt 11, na de behandeling van 
de begroting. 
Ambtelijk wordt uitgelegd, dat de aanleiding voor dit voorstel ligt in de sluiting van de 
milieustraat in de gemeente West Maas en Waal. Naast serviceverhoging voor de 
bewoners, zal er dankzij een brengstation minder restafval worden aangeleverd. In 
de opzet is uitgegaan van een brengafstand van tien kilometer, hetgeen gunstiger is 
dan de gemiddelde reisafstand naar een milieustraat, zijnde 16/17 kilometer. Het 
inrichten van een brengstation in West Maas en Waal geldt duidelijk als een service-
verhoging naar de bewoners aangezien de capaciteit van de milieustraten in Tiel en 
Zaltbommel op zich volstaat voor de behoefte.  
Tijdens de pilot werd meer snoeiafval ingebracht. Hier kunnen echter ook weersom-
standigheden debet aan zijn. Om dit effect goed in beeld te krijgen, moeten gegevens 
over een langere periode worden verzameld. 
De heer De Vree stelt dat dankzij de pilot de afvalscheiding in de gemeente West 
Maas en Waal is verbeterd. 
 
Reacties AB 
 Als de maatregel niet tot extra afvalscheiding lijkt, resteert alleen het servicear-

gument. Hoewel dat argument aanspreekt, werkt deze service voor de burger wel 
kostenverhogend. Dit pleit voor een integrale kostenafweging in relatie tot het ba-
sispakket – pluspakket 

 Als een volwaardige milieustraat zou worden ingericht, is de kostenverhoging te 
verantwoorden. Nu het alleen groenafval betreft, is de meerwaarde beperkt.  

 Vermindering van de reisafstand met zes kilometer geen zwaarwegend argument. 
Als de gemeente West Maas en Waal echt een probleem ervaart en hecht aan 
het brengstation voor groen tuinafval kan dit in het pluspakket worden opgeno-
men en heeft het financiële consequenties voor de inwoners van de gemeente 
West Maas en Waal. 

 De heer Van Alfen sluit positieve effecten van een brengstation voor groen tuinaf-
val niet uit. Hij pleit ervoor om in het kader van de begroting tijd te reserveren voor 
een diepgaande discussie over het basispakket, waarbij ook de effecten meege-
nomen worden. De keuzes ten aanzien van de begroting zullen ook de mogelijk-
heden bepalen wat de brengstations betreft.  

 Het AB beoordeelt een kostenverhoging van twee euro per huisaansluiting voor 
deze extra service als erg hoog. In deze beoordeling speelt ook mee dat in de 
Bommelerwaard een particuliere brengvoorziening aanwezig is. De gemeente 
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Zaltbommel heeft in ieder geval geen behoefte aan een extra servicepunt. 
 Desgevraagd meldt de directeur dat er - naast de gemeente West Maas en Waal 

- meer verzoeken zijn ontvangen voor een brengstation. De gemeente Zaltbom-
mel heeft de vraag naar een extra brengstation anderhalf jaar geleden - in de pe-
riode van de vorige wethouder - in het ROA gesteld. 

 De heer Van Meygaarden geeft aan, dat ook de gemeente Geldermalsen vanuit 
het oogpunt van groenscheiding hiernaar heeft gevraagd. Met de invoering van 
Diftar is er echter al veel verbeterd. 

 
De voorzitter concludeert dat er buiten de gemeente West Maas en Waal en Neder-
betuwe geen behoefte bestaat aan uitbreiding met brengstations voor inzameling van 
groen tuinafval. Continuering voor West Maas en Waal kan desgewenst binnen het 
pluspakket worden opgelost. (Actie agenda) Voor 2016 zit de dienstverlening wel in 
het basispakket voor de gemeente West Maas en Waal. 
Deze discussie volgt in het kader van de begroting. 
 
De voorzitter stelt vast dat het AB zich erin kan vinden om de huidige pilot in West 
Maas en Waal te verlengen in afwachting van de besluitvorming later in 2016. 
De heer Van Alfen adviseert tijdig voor de begroting over dit onderwerp een dag te 
plannen om deze discussie integraal te kunnen voeren.  
(Zie ook besluitvorming onder agendapunt 11) 

   
9 Presentatie 

Verkenning 
Begroting 
2017 
 

De voorzitter suggereert – in vervolg op het voorstel van de heer Van Alfen – op korte 
termijn een extra AB-vergadering te plannen met de intentie om de begroting terdege 
te bespreken. Dit zou dan in principe het enige agendapunt zijn. In het kader van de 
begrotingsopbouw kan nader worden ingegaan op de financiële scheiding van IBOR-
taken versus de reguliere Avri-taken. 
Aan de AB-leden wordt verzocht om eventuele vragen, opmerkingen en suggesties 
op voorhand door te geven, zodat deze aandachtspunten in de presentatie kunnen 
worden meegenomen. (Actie allen) 
Ambtelijk wordt op de vervolgplanning gewezen. Dit betekent dat de extra AB-
vergadering binnen drie weken dient plaats te vinden. Om een planning op deze kor-
te termijn mogelijk te kunnen maken, zal souplesse van de bestuurssecretariaten 
noodzakelijk zijn. Het AB adviseert om vanwege het belang van deze extra vergade-
ring expliciet het verzoek aan de bestuurssecretariaten te doen om met hun AB-lid in 
overleg te gaan over de prioritering. Wethouder Van Alfen verwacht – gezien het 
belang van het onderwerp – dat de AB-leden graag hun agenda hiertoe zullen aan-
passen. 
 
Besluit: Het AB besluit de presentatie te verdagen naar een extra AB-vergadering 
die - binnen enkele weken - dient plaats te vinden (vanaf 16.00u of later; gezien het 
tijdstip zal door Avri voor een maaltijd worden gezorgd.). (Actie ) 

   

  TER BESLUITVORMING (AGENDAPUNTEN 10 T/M 13) 
 

10 Producten-
boek Basis-
pakket Avri 
2016  
 

Desgevraagd bevestigt de voorzitter dat het productenboek 2017 eveneens in 2016 
wordt vastgesteld. (Actie agenda) 
 
Besluit: Het AB besluit het productenboek Basispakket AVRI 2016, inzameling huis-
houdelijk afval in het werkgebied van Avri, conform vast te stellen. 

   
11 Brengstati-

on inzame-
ling groen 
tuinafval  
 

Besluit: De pilot in de gemeente West Maas en Waal zal vooralsnog worden ver-
volgd in afwachting van de besluitvorming. Dit is een gesprekspunt in het kader van 
de begroting. (Actie agenda i.r.t. begroting) 
 

12 Notitie In-
formatiebe-
leidsplan 
(IBP) 2015 - 
2020  
 

De directeur meldt dat KPMG voorliggende notitie heeft bezien en in vervolg hierop 
heeft geadviseerd om - gezien de schaal van het project – voor fasering te kiezen 
teneinde het project financieel en uitvoeringstechnisch beter te kunnen overzien. Dat 
maakt het ook makkelijker om in de tijd te prioriteren. De directeur geeft aan dat 
scherper is gekeken naar de toerekening van de IBOR-kosten. Kosten, baten en 
financiële effecten zijn bezien. 
De voorzitter meldt dat met wethouder Van Oorschot over voorliggende notitie is 
gesproken vanwege diens specifieke expertise op ICT-gebied. Ook hij acht een fase-
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ring verstandig. De mening van de heer Van Oorschot, zoals verwoord in het DB-
verslag van het DB van de RR, is inmiddels achterhaald en in goed overleg bijge-
steld.  
 
Reacties AB 
 De noodzaak is duidelijk verwoord. De fasering met go-no go momenten lijkt een 

verantwoorde aanpak. De consequenties voor de IBOR-gemeenten dienen zo 
snel mogelijk helder te worden.  

 Afgevraagd wordt of in relatie tot het IBP aanbesteding noodzakelijk is.  
 Het AB rekent in ieder geval op een goede monitoring. Aangezien het AB wat dit 

betreft ook een bestuurlijke verantwoordelijkheid ziet, wordt gevraagd om de uit-
voering van het IBP als een vast agendapunt op te nemen.  

 De fasegewijze aanpak vindt draagvlak.  
 Is de gehanteerde afschrijvingstermijn conform de Financiële Verordening? 
 
De directeur geeft desgevraagd aan dat in principe altijd de aanbestedingsregels 
worden gevolgd. De afschrijvingstermijn is conform de vigerende regelgeving. 
De voorzitter stelt vast dat draagvlak bestaat voor het voorstel vanuit het AB om de 
uitvoering van het IBP als vast agendapunt op te nemen. (Actie agenda) 
 
Besluit: Het AB besluit: 

1. in te stemmen met het Informatiebeleidsplan 2016 - 2017 als  richtingbepalend 
document voor de te ontwikkelen informatievoorziening, inclusief de indicatieve 
kostenraming van in totaal  € 1.977.000,=. 

2a in te stemmen met gefaseerde investering en uitvoering van het IBP. 

2b in te stemmen met de investering voor fase 1 (verdiepingsslag en IT-
ontvlechting) ad € 750.000,=. 

2c voordat besluitvorming over de volgende fase plaatsvindt, zal eerst de impact-
analyse (roadmap) voorgelegd worden. 

3 het Algemeen Bestuur te vragen het Dagelijks Bestuur te mandateren om de 
uitgaven binnen de budgetten van de goedgekeurde fases te bewaken op 
basis van periodieke managementrapportages aan het DB. 

  
 

13 Moties, 
amendemen-
ten en op-
merkingen 
vanuit regio 
Rivierenland 
op de GR Avri  
 

De voorzitter wijst op de diverse aandachtspunten voor de toekomst die bij de oprich-
ting van de GR Avri zijn ingebracht. Hij legt de inbreng per gemeente achtereenvol-
gens ter beoordeling voor en stelt vast dat de amendementen van Maasdriel en Gel-
dermalsen zijn afgedaan.  De afbouw van de frictiekosten is opgenomen.  
 Gemeente Tiel - Een meerderheid van de Tielse gemeenteraad is van mening dat 

raadsleden deel van het Avribestuur zouden moeten uitmaken. De overige ge-
meenteraden hebben kennis genomen van de motie en zich verder niet inhoude-
lijk uitgesproken. De voorzitter zorgt voor een terugkoppeling aan de raad. 

 Gemeente Zaltbommel - De gemeenten Zaltbommel en Buren wijzen een verho-
ging van de afvalstoffenheffing naar aanleiding van de afsplitsing van Avri af. De-
ze motie wordt betrokken bij de begrotingsbehandeling. (Actie agenda) Geadvi-
seerd wordt om - conform de afspraak in december om verwachtingen te mana-
gen - zorgvuldig te communiceren. 

 
Conclusie: De voorzitter concludeert dat de moties en amendementen op de GR 
Avri vanuit de RR inmiddels in formele zin zijn afgedaan. 

   
14 Rondvraag 

en sluiting 
 

Problematiek voor vrijwilligers die zwerfafval opruimen (Ook enkele malen in het 
ROA naar voren gebracht).  
Ambtelijk wordt uitgelegd dat gebruikelijk is, dat ‘afval dat vrijkomt uit de openbare 
ruimte’, door de gemeenten bij Avri wordt aangeleverd. Aan de vrijwilligers in de ge-
meente Tiel wordt een bedrijfsafvalpas waarmee zij het afval bedrijfsmatig kunnen 
aanbieden; de kosten hiervan worden gedragen door de gemeente Tiel. Er bestaan 
ook andere oplossingen om te voorkomen dat vrijwilliger privé kosten krijgen. 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 11.00 uur. 
 

 
  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. 


