
   
 

 

Aan : Algemeen Bestuur 

Vergadering : 22 december 2016 

Agendapunt :  

Van : Dagelijks Bestuur 

Onderwerp : Verordeningen Avri 2017 

 

 
Voorstel 
1. De Afvalstoffenverordening Avri 2017 vast te stellen. 

2. De Verordening afvalstoffenheffing Avri 2017, inclusief de Tarieventabel 2017, vast te stellen. 

3. De Afvalstoffenverordening 2016 en de Verordening afvalstoffenheffing 2016 in te trekken.  

 
Inleiding 
De verordeningen zijn geactualiseerd ten opzichte van de geldende verordeningen uit 2016. 
Het meest actuele model van de VNG is toegepast. 
 
Deze verordening dient het belang van de bescherming van het milieu, met inbegrip van een doelmatig 
afvalstoffenbeheer. Het belang daarvan neemt toe omdat tegenwoordig anders naar afval wordt gekeken 
dan in het verleden. Afval wordt steeds meer benaderd als grondstof. In een meer circulaire economie is 
afval van waarde. Dat betekent duurzaam omgaan met natuurlijke hulpbronnen, zuiniger zijn op 
grondstoffen, voorwerpen langer en opnieuw gebruiken en optimalere reststromen. Afvalscheiding en 
inzameling is daarbij van wezenlijk belang. Deze verordening moderniseert de regels van de gemeente op 
dit terrein. 
 
Inhoudelijk is het hoofdstuk over zwerfafval gewijzigd: Dit hoofdstuk is ingeperkt tot de tekst die thuishoort 
in de ASV. In 2014 zijn per abuis artikelen in de ASV terecht gekomen die thuis horen in de gemeentelijke 
APV omdat ze handelen over het gemeentelijk taakveld.  
 
Beoogd effect 
Actuele en duidelijke regelgeving op het gebied van afvalinzameling van huishoudelijk afval en de daaraan 
gekoppelde afvalstoffenheffing in het werkgebied. 
 
Argumenten 
1.1 Het Algemeen Bestuur is bevoegd tot vaststelling van de betrokken verordeningen en de bijbehorende 
tarieventabel. 
 
 2.1 Aanpassing van dienstverlening en tarieven. 
De tarieven worden jaarlijks aangepast. De tarieven voor het verwijderen van zwerfafval en het tarief voor 
wekelijkse inzameling van groente- fruit- en tuinafval kunnen door individuele gemeenten voor hun burgers 
aan de heffing worden toegevoegd. 
 
Kanttekeningen 
Geen bijzonderheden. 
 
Communicatie 
De verordeningen en de Tarieventabel 2017 zullen op 1 januari 2017 in werking treden.  
Na het besluit van het Algemeen Bestuur op 22 december 2016 zullen de verordeningen en de 
tarieventabel gepubliceerd worden in het officiële digitale publicatieblad van de gemeenschappelijke 
regeling Avri en tevens via de website van Avri De verordeningen worden opgenomen in de digitale 
regelingenbank (CVDR) voor lokale overheden. 
 
Financiën 
Per regeling ontstaan kosten voor publicatie in GVOP en CVDR. Deze kosten zijn naar schatting 
 € 125,00 per regeling/publicatie.  
 
Uitvoering 
De Afvalstoffenheffing wordt via de Belastingssamenwerking Rivierenland (BSR)  bij de huishoudens 
geheven en ingevorderd namens Avri.  
 
Bijlagen 

1. Afvalstoffenverordening Avri 2017 
2. Verordening Afvalstoffenheffing Avri 2017 
3. Tarieventabel: 2017 behorend bij de Verordening Afvalstoffenheffing Avri 2017 

 


