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Algemeen Bestuur Avri 
 
OPENBARE VERGADERING -  
CONCEPT verslag 8 september 2016 
 
(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 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 
 Mevrouw H. van Keulen Manager Klant & Advies, lid MT 
 Dhr. S. Stollman Interim Beleidsmedewerker Avri 
M.k.a. gemeente Maasdriel De heer J.H.L.M. de Vreede Lid DB en AB 
   
 
 

# Subject Besluit / Conclusie 

1 Opening  De voorzitter opent de vergadering om 09.02u en verwelkomt de aanwezigen.  
 
De heer De Vreede heeft zich voor vandaag afgemeld. Hij heeft zijn opmerkingen 
doorgegeven aan de voorzitter. De heren Van Meygaarden en Kool zijn nog niet aan-
wezig. 
 

   

2 Vaststellen 
agenda 

Aanpassing op de agenda: de rondvraag komt voor de rondleiding.  
 
De agenda wordt verder ongewijzigd vastgesteld.  
 

   

3 Vaststelling 
verslagen  

3.a - Verslag AB 21 april 2016 
Naar aanleiding van:  

 blz 1 merkt de heer Bel op dat in het verslag gemeente Maasdriel bij zijn naam 
staat en dat moet Lingewaal zijn. De heer Van Sambeek was eenmalig zijn 
plaatsvervanger i.v.m. zijn afwezigheid. Het verslag wordt tekstueel aangepast 
– actie BS  
 

Conclusie: Het verslag wordt tekstueel aangepast en verder conform vastgesteld. 
 
3.b – Cumulatieve actielijst en agendaplanning 
 

 2016-13: De afdeling Beleid heeft het rapport ontvangen. De voorzitter stelt 
voor om dit rapport bij de volgende vergadering als ingekomen stuk op de 
agenda te plaatsten. – actie BS  
 

 2016-15: De heer De Vries geeft aan dat er vooraf wel gecommuniceerd is 
naar de gemeenten. De betreffende mailwisseling zal toegestuurd worden 
naar de heer De Vree. – actie EdV 
 

 N.a.v. de agendaplanning vraagt de heer De Vree of het voorstel wijziging sa-
menwerking met verenigingen voor inzameling van papier als besluit op de 
agenda van het AB van 13 oktober staat. De heer De Vries geeft aan dat het 
inderdaad ter besluitvorming is. 

 

   

4 Mededelingen De schriftelijke mededelingen worden staande de vergadering van 8 september 2016 
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uitgereikt (zie bijlage 1). De heer De Vries geeft een korte toelichting op de onderwer-
pen. 
 
In de laatste aandeelhoudersvergadering is afgesproken een informatienotitie te ma-
ken voor de raden. De heer De Vries geeft aan de opdracht hiervoor al aan de project-
leider gegeven is. Deze notitie volgt via de mededelingen bij de volgende vergadering 
en op 14 september wordt een presentatie gegeven in de Platformbijeenkomst.  
 

   

5 Sfeerimpressie 
platformbijeen-
komst 25 au-
gustus 2016 

De voorzitter geeft aan dat het een prettige avond was met een zeer goede opkomst. 
Meerdere gemeenten waren vertegenwoordigd. De presentatie die daar gegeven is 
over de Regionale Visie op Afval en Grondstoffen was dezelfde als die vandaag op de 
agenda staat. Er werden veel vragen gesteld, zowel technisch als informatief, maar wel 
positief kritisch. In het platform was duidelijk draagvlak.  
 

   

6 Voorstel 
grondwerving 
Grondstoffen-
park 

De heer De Vries geeft een korte toelichting op het voorstel. 
 
Op de vraag waarom het niet meteen van de gemeente Geldermalsen naar de Provin-
cie is overgedragen, meldt de heer De Vries dat de grondeigendom niet overgaat. Zij 
krijgen alleen de eeuwigdurende nazorg. 
 
Op de vraag of het voorzien is om het budget op te nemen in de begroting, antwoordt 
de heer De Vries dat dit traject al heel lang loopt, maar het was nooit zeker wanneer 
we dit konden afhandelen. 
 
Besluit: het AB besluit het voorstel grondwerving Grondstoffenpark conform vast te 
stellen. 
 

   

7 Zienswijze 1
e
 

begrotingswij-
ziging BSR 2016 

De heer De Vreede heeft aan de voorzitter doorgegeven dat hij graag een toelichting 
had gekregen waarom er geen zienswijze wordt ingediend.  
 
Besluit: het AB besluit akkoord te gaan met de zienswijze 1

e
 begrotingswijziging BSR 

2016. 
 

   

8 Voorstel Regio-
nale Visie op 
Afval en Grond-
stoffen 

De heer Samuel Stollman geeft een presentatie over de Regionale Visie. Op Afval en 
Grondstoffen. De visie is als het ware de kapstok van het beleid, de implementatie er-
van moet nog worden vastgesteld. 
 
De grote vraag is of het streven van 75 kilo in 2020 en 30 kilo in 2025 in Rivierenland 
haalbaar is en wat dit met de afvalstoffenheffing doet. Afvalscheiding moet op termijn 
geld gaan opleveren, want restafval is één van de duurste afvalstromen. 
 
Wordt handhaving meegenomen in dit geheel? Handhaving wordt zeker meegenomen. 
Afgelopen zondag heeft de politie in samenwerking met onze handhavers mensen op-
gepakt die de textielcontainers leeghaalden. Onze handhavers hebben hier gepost en 
deze mensen op heterdaad betrapt. Zelfs op onze milieustraat wordt regelmatig inge-
broken om grondstoffen te stelen. 
 
Een ander belangrijk onderwerp is communicatie. Het verspreiden van alleen een fol-
der zal niet voldoende zijn. De burgers zullen we erbij moeten betrekken en duidelijk la-
ten weten dat wij, in Rivierenland, naar 75 kilo willen in plaats van het landelijke streven 
naar 100 kilo. Bewustwording en preventie zijn belangrijke details, zeker gezien het 
zwerfafval. 
 
De presentatie zal op de website geplaatst worden, zodat deze voor iedereen beschik-
baar is. En zal als bijlage bij het verslag komen. (Actie ) 
 
De visie staat ter besluitvorming op de AB-agenda van 13 oktober 2016. 
 

   

11 Rondvraag en 
sluiting 
 

 De heer De Ronde vraagt of er in het AB meer aandacht voor IBOR zou kun-
nen komen. Hij draagt het idee aan om een werkgroep IBOR op te richten die 
het AB kan informeren/adviseren. Wanneer meer gemeenten overgaan wordt 
IBOR groter dan de core business van Avri. De heer Gerritsen en de heer Kool 
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ondersteunen deze vraag. De voorzitter geeft aan dat juist binnen het AB af-
gesproken is om alleen te richten op het basispakket (afvalstoffenheffing). 
IBOR valt onder het pluspakket, want met deze gemeenten zijn individuele 
dvo’s opgesteld.  
Niet alle gemeenten gaan akkoord met dit antwoord. De voorzitter stelt daarom 
voor dat deze vraag teruggelegd wordt bij Avri om dit te onderzoeken of mis-
schien in een discussie verder uit te werken.  
 
Besluit: Het AB legt de vraag terug bij Avri om verder uit te werken. (Actie) 
 

 De heer De Vries geeft aan dat Avri momenteel open excursies geeft. Er zal 
een uitnodiging gestuurd worden naar de griffies voor de raadsleden.  

 
De voorzitter sluit om 10.08 uur de vergadering, waarna de rondleiding meteen start.  
 

 
  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 Concept verslag 
 

 

Mededelingen 
Algemeen Bestuur 
8 september 2016 

 

 
 
Planning Strategisch Bedrijfsplan 
De agendering voor het strategisch bedrijfsplan wordt vanwege drukte als volgt aangepast. 
DB 12 december 2016 
AB 16 februari 2017 
 
 
Jaarrekening 2015 
De accountant van Regio Rivierenland heeft de controle op de jaarrekening 2015 nog niet afgerond. De ac-
countant heeft Avri gevraagd om 42 aanbestedingsdossiers (een selectie uit de afgelopen vier jaar) opgele-
verd. Hierover zijn nog weer aanvullende vragen gesteld en beantwoord. 
 
 
Voorlopige gunning Zonnepark Rivierenland 
Afgelopen maandag is door de directie van de Realisatie BV, in samenspraak met de raad van commissa-
rissen, het besluit genomen om de realisatie van een zonnepark op de voormalige stort van Avri voorlopig 
te gunnen aan de partij die de aanbesteding heeft gewonnen. Dit besluit is genomen op basis van selectie-
criteria uit de aanbesteding. Het besluit is tevens genomen op basis van een herziene businesscase. De di-
rectie had besloten tot een herziening van de businesscase omdat de prijs voor de afzet van elektriciteit af-
gelopen maanden plotseling sterk gedaald was. Deze prijs is de belangrijkste factor die bepaalt of de busi-
nesscase positief uitvalt. Die prijs wordt niet alleen bepaalt door de garantieprijs van SDE, maar ook door 
ontwikkelingen op de elektriciteitsmarkt omdat SDE uitgaat van een bodemprijs van 4,5 ct/kWh. De expert 
in Nederland op dit gebied -DNV GL (voormalig KEMA)- heeft in opdracht van de stuurgroep een aantal 
scenario’s prijsberekeningen (spotprijsprojecties) uitgevoerd t/m 2050. Deze scenario's zijn ingevoerd in de 
businescase. Ook in het 'worstcase scenario' bleken de inkomsten van het project voldoende positief uit te 
vallen voor de commissarissen van Realisatie BV en bleken ze ook voldoende hoog gezien de eisen die po-
tentiële financiers stellen aan een dergelijk project. Naast de voorlopige gunning is tevens besloten om op-
dracht te geven aan Liander voor het aanleggen van het benodigde elektriciteitsinfrastructuur. 
 
 


