
 

Aan : Algemeen Bestuur Avri 

Vergadering : 13 oktober 2016 

Agendapunt : 6, ter besluitvorming 

Van : Dagelijks Bestuur Avri 

Onderwerp : 
Vaststelling Regionale Visie Afval 
en Grondstoffen 2017-2020 

 

 
Voorstel 
1. De Regionale Visie Afval en Grondstoffen 2017-2020 vast te stellen.  
 

 
Inleiding 
Naar aanleiding van het aflopen van het Regionaal Afvalstoffenplan (RAP) 2012-2016 en de scherpe 
landelijke doelstellingen op het gebied van afvalscheiding is een nieuwe Regionale Visie Afval en 
Grondstoffen opgesteld. In deze Visie zijn de ambities van de regio ten aanzien van nieuw afval- en 
grondstoffenbeleid voor de komende vier jaar beschreven.  
 
De Regionale Visie is de afgelopen maanden door Avri, in nauwe samenwerking met de 10 gemeenten 
vertegenwoordigd in het Vakberaad, voorbereid. Idee was om de Visie voorafgaand aan het bestuurlijke 
traject ook aan de raadsleden te presenteren tijdens de Platformbijeenkomst van 6 juni, maar deze is bij 
gebrek aan opkomst geannuleerd.  
 
De Visie beschrijft de ambities van de regio voor de komende jaren, en heeft als belangrijkste doelstelling 
om in 2020 nog slechts 75 kilo restafval per persoon per jaar te produceren. Hoe deze ambities en 
doelstelling de komende jaren gerealiseerd zullen gaan worden, zal worden uitgewerkt in het Beleidsplan 
Afval en Grondstoffen. Vooruitlopend op het vaststellen van de Visie wordt het Beleidsplan momenteel al 
ambtelijk voorbereid. De voortgang van het Beleidsplan zal later ter vergadering worden toegelicht.  
 
Beoogd effect 
Vaststelling Regionale Visie Afval en Grondstoffen 2017-2020. 
 
Argumenten 
1.1. Het huidige Regionaal Afvalstoffenplan loopt eind 2016 af. 
1.2. Het kabinet heeft scherpe doelstellingen geformuleerd voor gemeenten op het gebied van 
afvalscheiding. 
 
Kanttekeningen 
n.v.t. 
 
Communicatie 
Na vaststelling van de Regionale Visie door het Algemeen Bestuur, zal deze in ieder geval op de website 
van Avri worden gepubliceerd. Ook zal door middel van een persbericht de regionale ambitie om het 
restafval te reduceren naar 75 kilo in 2020 worden gecommuniceerd.  
 
Financiën 
n.v.t. 
 
Uitvoering 
Na vaststelling van de Regionale Visie kunnen de hierin beschreven ambities en doelstellingen verder 
worden uitgewerkt in het Beleidsplan Afval en Grondstoffen.  
 
Bijlage(n) 
Regionale Visie Afval en Grondstoffen 2017-2020. 
 


