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versie: 1 

 

Algemeen Bestuur Avri 
 

Agenda 13 april 2017 
 

 

 
Donderdag 13 april 2017 van 09.00 tot 11.00 uur vergadert het Algemeen Bestuur van Avri in de 
vergaderzaal, locatie Geldermalsen, Meersteeg 15 
 
 

Agenda 
 
 
1. Opening  

2. Vaststellen agenda 

3. Mededelingen 

4. Ingekomen stukken 

5. 5a. Vaststellen besluitenlijst AB 16 februari 2017     Bijlage 5a 

5b. Cumulatieve actielijst en agendaplanning      Bijlage 5b 

6. Terugkoppeling uit Platformbijeenkomst 13 maart 2017    - 

 

Ter besluitvorming: 

7. AB-voorstel Inzameling kunststof verpakkingen en drankenkartons in Tiel  Bijlage 7a t/m 7c 

8. AB-voorstel Wijziging GR Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR)  Bijlage 8a en 8b 

 

Ter bespreking: 

9. Terugkoppeling IBOR 

10. Strategie IBOR 

 

11. Rondvraag 

12. Sluiting  
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Algemeen Bestuur Avri 
 
OPENBARE VERGADERING -  
CONCEPT verslag 16 februari 2017 
 
(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 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 Th. Steenkamp Plv van de heer A.H.M. de Vree 
gemeente Zaltbommel De heer S. Buwalda Lid AB  
   
Woordvoerders namens Avri De heer E.J. de Vries Directeur Avri / secretaris Bestuur, lid MT 
 De heer J. Gaasbeek Teamleider Financiën & I&A 
   
Afwezig m.k. De heer A.H.M. de Vree Lid AB 
 
 

# Subject Besluit / Conclusie 

1 Opening  De voorzitter opent de vergadering om 09.02 u en verwelkomt de aanwe-
zigen.  
 

   

2 Vaststellen agenda Punt 9 AB-voorstel keuze systeem en opties Plan Afval & Grondstoffen 
wordt doorgeschoven naar een extra AB-vergadering op 9 maart 2017. 
In deze vergadering wordt de keuze gemaakt.  
 
De heer Bel moet om 10.00 uur weg. Agendapunt 14  Terugkoppeling 
IBOR wil hij graag als portefeuillehouder IBOR bij de mededelingen be-
handelen.  
 

   

3 Mededelingen De schriftelijke mededelingen zijn vooraf aan de vergadering uitgedeeld 
en worden als bijlage bij het verslag gevoegd (bijlage 1). 
 

 De extra AB-vergadering van 9 maart vindt plaats op de werf in 

Tiel i.p.v. in Geldermalsen. Dit is ook doorgegeven aan de secre-
tariaten. 

  

 Kunststofafval Nedvang: 
Om welk bedrag gaat het? Een gedeelte hebben we recht op, dus 
het zou om zo’n € 900.000,- gaan. Avri heeft nog wat kosten weg 
willen strepen om Nedvang tegemoet te komen. Ook Nedvang 
heeft een tegemoetkoming gedaan. Het verschil ging nog over    
€ 400.000,-, wat als teveel beoordeeld is om weg te geven. 
 

 Terugkoppeling IBOR (agendapunt 14): er stond een afspraak 

gepland met alle IBOR-gemeenten en de heer Bel. Dit overleg is 
op verzoek van de gemeenten geannuleerd.  

   

4. Ingekomen stukken Er zijn geen ingekomen stukken. 

   

5a Vaststellen besluitenlijst AB 22 
december 2016 

Naar aanleiding van: 
 

 Blz 1, punt 3a, aanbestedingsbeleid: 
De heer Gerritsen had 2 vragen: 
1. Zijn er herstelacties gedaan voor 2016? 
2. Zijn er maatregelen getroffen voor 2017, zodat de regels niet 
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weer overtreden worden? 
Avri is op dit moment bezig om de procedure door te nemen, zo-
dat de regels voor iedereen duidelijk zijn. Daarnaast is Avri in ge-
sprek met het inkoopbureau van Regio Rivierenland om onder-
steuning te krijgen bij de aanbestedingen. De accountant heeft 
aangegeven dat zij steekproeven nemen over 2016. De accoun-
tant die de jaarrekening van 2015 heeft gecontroleerd, was pas 
eind september 2016 klaar, dus vorig jaar was er maar weinig 
mogelijkheid tot aanpassing.   

 

 Blz 2, punt 6, begrotingswijziging 2017: inzake het persbericht 

geeft de heer Reus aan dat de pers de zaken verkeerd opgepakt 
had, zoals bijv. dat goed scheiden niet loont, omdat het tarief om-
hoog gaat. Als er persberichten verstuurd worden, dan moet dat 
proactief gebeuren en conclusies zullen goed geformuleerd moe-
ten worden. De voorzitter geeft aan dat in dit geval het krantenar-
tikel gebaseerd was op de AB-stukken en er eerder was dan het 
persbericht. Waar mogelijk wordt pro-actief een persbericht ver-
stuurd.  De heer  Reus was blij met het interview met de directeur 
dat recent in de Gelderlander had gestaan. 

 

 Blz 3, ICT-projectplan 2017: de heer Kool mist hierin de af-
spraak dat er een overeenstemming moet zijn van de IBOR-
gemeenten voordat de ICT-projecten die alleen voor de IBOR 
gemeenten bedoeld zijn, uitgevoerd mogen worden. De voorzitter 
geeft aan dat dit niet opgenomen is in de notulen omdat dit een 
expliciet onderdeel vormde van het voorstel  De overige ICT pro-
jecten behoeven geen aparte instemming.  
 

 Blz 4, punt 12, IBOR: naar aanleiding van de tekst wil de heer 

Kool benadrukken dat IBOR-taken ook onder de verantwoorde-
lijkheid vallen van de GR en niet alleen het basispakket.  

 

 Blz 5, Zonnepark: wat is de laatste stand van zaken? De over-
eenkomst met de bouwer van het park is getekend. Alle stukken 
worden doorgelicht voor de bank om te kijken of de eindelijke on-
dertekening kan plaatsvinden. Zodra dit rond is, zal hier weer 
aandacht aan besteedt worden in onze communicatie. De bouw 
start in april en loopt door tot augustus. 

 
5b Cumulatieve actielijst en 

agendaplanning 
Naar aanleiding van: 

 2016-20: Avri heeft een brief gestuurd naar alle gemeenten met 
de mededeling dat Avri het bezwaar van de firma Maas in behan-
deling heeft genomen. Inmiddels is dit bezwaar afgehandeld, ook 
hiervan hebben de gemeenten bericht gekregen. Afvoeren. 

 2016-21: is afgehandeld. In de tussentijd heeft de stichting Die-
renlot een officieel bezwaar ingediend. Dit bezwaar is afgewezen 
in het DB. Als zij dit niet accepteren, kunnen ze naar de recht-
bank. EdV benadrukt dat Avri vanaf de weg inspecteert. Inmid-
dels worden de plekken gecheckt waarvan de adressen zijn aan-
gegeven door Vogelopvang Onder de regenboog. Afvoeren. 

 Agendaplanning: de heer Reus merkt op dat hij in de planning 
de onderwerpen voor de komende vergaderingen mist. Op het 
moment van verzenden was de planning nog niet bekend. In de 
volgende actielijst wordt de planning weer opgenomen.  

Actie BS  

 
Eenvoudige mutaties worden uitsluitend in de actielijst verwerkt. 

   

6. Sfeerimpressie platformbijeen-
komst 18 januari 2017 

De opkomst was weer goed, gemiddeld 20 personen. Deze laatste keren 
zijn vooral Culemborg en Tiel goed vertegenwoordigd. De deelname van-
uit gemeenten wisselt per keer. 
 

   

7. AB voorstel Productenboek 
Basispakket 2017 

Besluit: het AB besluit het voorstel Productenboek Basispakket 2017 
conform vast te stellen.  
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8. AB voorstel Aanpassingen  
tarieventabel 2018 

Aangezien er volgend jaar weer een verhoging van de afvalstoffenheffing 
plaatsvindt (o.a. als gevolg van verminderde inzet reserves) hebben enke-
le leden moeite met onderdeel A. 
 
Besluit: Onderdelen B en C worden ondersteund. Het AB besluit naar 
aanleiding van het voorstel Aanpassingen tarieventabel 2018 om onder-
deel A niet in te voeren. Dit onderdeel wordt eenmalig ingevoerd in 2019 
als onderdeel van het nieuwe afvalsysteem (net als destijds bij de invoe-
ring van ‘Goed scheiden loont’). 

   

9. AB voorstel keuze systeem en 
opties Plan Afval & Grondstof-
fen 

Dit onderdeel is niet behandeld, omdat besluitvorming hierover volgt in 
een extra geplande vergadering op 9 maart 2017. 
 

   

10. AB voorstel Nota Risicomana-
gement en weerstandvermogen 
2017 

Naar aanleiding van het voorstel komen de volgende opmerkingen naar 
boven: 

- Er worden complimenten gemaakt over de kwaliteit van toege-
stuurde stukken en de discussie spitst zich toe op de vraag hoe 
er in de toekomst toegewerkt zou moeten worden naar het niveau 
van het gewenste vermogen. Daarbij wordt de opmerking ge-
maakt dat gemeenten zelf rekening moeten houden in hun eigen 
reserves nu de reserves van Avri zwaar onvoldoende zijn. Daar 
tegen over wordt gesteld dat het ook mogelijk is om de tegenval-
lers op te vangen met een verhoging van de afvalstoffenheffing. . 
 

- De heer Steenkamp roept de besluitvorming door Regio Rivieren-
land in herinnering die plaatsvond ondanks het negatieve advies 
vanuit Avri en geeft aan dat het goed is om te beseffen dat we 
met de gestegen afvalstoffenheffing en de extra stijging die nu ei-
genlijk nodig is, aangelopen zijn tegen de consequenties van 
eerdere besluiten om de reserves onder het minimum niveau te 
laten zakken.  
 

Besluit: het AB neemt het voorstel Nota Risicomanagement en weer-
standsvermogen 2017 aan. Het aanzuiveren van de reserves wordt mee-
genomen in de begroting. Er zullen verschillende scenario’s beschreven 
worden.  

   

11. AB voorstel Nota Reserves en 
voorzieningen 2017 

EdV geeft aan dat er twee schoonheidsfoutjes in het voorstel staan, nl.: 
- Blz 3, eerste tabel, overhead moet 10% zijn i.p.v. 20%;  
- Blz 3, tweede tabel: moet pluspakket zijn.  

 
Enkele AB-leden vinden de bandbreedte tussen minimaal 10% ( € 
575.000) en maximaal 20% (€ 1.150.000,-) erg groot. 
Op het voorstel vanuit Zaltbommel om de bandbreedte te beperken tot 
maximaal 15 % wordt dan ook positief gereageerd. 
 
Besluit: het AB gaat akkoord met het AB-voorstel Nota Reserves en 
Voorzieningen 2017 met de aanpassing dat de maximale bandbreedte te-
ruggebracht wordt naar 15% en met de toezegging dat precaire zaken 
voorgelegd worden aan het AB. 

   

12. Evaluatie Platformbijeenkom-
sten 

Gezien de toename van het aantal deelnemers en de reactie vanuit de 
raadsleden bij de laatste bijeenkomst besluit het AB om door te gaan met 
het organiseren van platformbijeenkomsten. 
 
Gemeente Neerijnen zal hierover een brief krijgen. Actie EdV 

   

13. Strategisch Bedrijfsplan 2017-
2020 

Het strategisch bedrijfsplan ligt ter bespreking voor. Het doel is om input 
van het AB te krijgen of er zaken bij moeten en of er zaken weggelaten 
kunnen worden.  
 
De input die gegeven wordt is als volgt: 
 
Geldermalsen: de basis is oké, Hij mist de rol die Avri wil spelen ten aan-
zien van mogelijke verwerking van afval, zoals bijvoorbeeld vergisting.  
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Culemborg: De heer Reus adviseert om meer gebruik te maken van nieu-
we methodes zoals social media en overweeg om een klantenpanel in het 
leven te roepen. Organiseer dat je feedback krijgt van de klanten. Ook 
moeten de doelen duidelijk zijn. 
 
Maasdriel: heeft wat moeite met de strategische doelen bij IBOR. De heer 
De Vreede adviseert om deze tijd te gebruiken om te bepalen wat Avri wil 
met de IBOR-taak. Uitbreiding of een afbouwscenario. 
 
Buren: de heer De Ronde zet vraagtekens bij de IBOR-/rioleringstaken als 
core business van Avri. 
 
Neder-Betuwe: probeer meer van buiten naar binnen te werken. De heer 
Gerritsen sluit zich aan bij de opmerkingen van de heer Reus. 
 
Zaltbommel: vindt het belangrijk om te consolideren en geen uitbreiding 
van taken.  
 
Neerijnen: GNL kan consequenties hebben voor het strategisch bedrijfs-
plan. Worden taken teruggegeven of worden ze uitgebreid. 
 
Tiel: de voorzitter heeft vanuit zijn gemeente meerdere aandachtspunten 
meegekregen, nl.: 

 Aandacht voor het SMART maken van doelen. 

 Paragraaf 2.3, transities: wanneer zijn deze nu geslaagd? 

 Meer aandacht besteden aan maatschappelijk ondernemen, denk 
daarbij aan stages en Werkzaak. 

 Inwoners meer aan de voorkant betrekken bij voorstellen. Vooral 
bij het plan Afval & Grondstoffen was dit wenselijk geweest. 

 Aandacht voor HRM beleid, zoals gesprekken met bonden voor 
generatiepact.  

 Aandacht voor het zo efficiënt mogelijk inrichten van de organisa-
tie en consequenties op ICT-gebied. Liever niet te efficiënt om te 
zorgen  dat er voldoende werkgelegenheid blijft. 

 Toezicht en handhaving medewerkers, meer aandacht geven dat 
zij het goede voorbeeld geven op straat (op de juiste manier aan-
spreken van inwoners). 

 Aandacht voor het leuker maken van afval weggooien.  

 Tiel meldt zich graag aan als er een mogelijke pilot gedraaid moet 
worden om de transitie te maken van output naar outcome. 

 De flexibele schil van 30%, kan dit lager? Antwoord: dat kan, 
maar niet zonder hogere risico's en kosten. 

 
Reactie van EdV: 
EdV neemt de gemaakte opmerkingen, waar mogelijk, mee in de definitie-
ve versie die ter besluitvorming terugkomt. Dat wordt een korte versie die 
op B1 niveau geschreven wordt. Op verzoek van Tiel blijft ook de langere 
versie gehandhaafd.  
 
Maasdriel stelt ter discussie of IBOR wel een taak is voor Avri. Omdat de 
helft van het personeel bij Avri aan de IBOR taak werkt, is volgens de di-
recteur duidelijkheid voor het personeel op dit punt noodzakelijk. Dit be-
treft een fundamenteel punt en zal daarom besproken moeten worden 
voordat het strategisch plan van Avri definitief ter besluitvorming kan wor-
den voorgelegd. 
 
Afspraak: Het AB besluit om de vraag of IBOR een taak is voor Avri te 

plaatsen op de agenda van 13 april 2017. Actie BS  

   

14. Terugkoppeling IBOR Zie mededelingen. 

   

15. Kadernota 2018 Een aantal leden merkt op dat het variabele deel van de afvalstoffenhef-
fing gelijk blijft en het vaste deel omhoog gaat. Zij zouden graag zien dat 
het andersom gebeurd. Goed scheiden moet echt beloond worden. En we 
kunnen dan beter sturen. 
De heer Gerritsen merkt op dat het IBOR-deel beperkt is. 
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Hoewel de kadernota ter kennisgeving wordt aangeboden aan het AB en 
aan de raden, is het indienen van zienswijzen altijd mogelijk. 

   

16. Rondvraag Avri app:  
De heer Van Meijgaarden vraagt of er gekeken kan worden naar de app. 
Je kan nl. een reeks data downloaden, maar het verwijderen moet per da-
tum. Zou de app aangepast kunnen worden, zodat je ook een reeks kan 
verwijderen? EdV neemt dit mee. Actie EdV 

   

17. Sluiting De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit om 11.11 uur de vergade-
ring. 

  
  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 16 februari 2017 
 

 

Mededelingen 
Algemeen Bestuur 

16 februari 2017 

 

 
 

 Stand van zaken informatieavonden gemeenten 
De meeste gemeenten zijn ondertussen bezocht. De aanwezigen stellen kritische vragen, maar zijn bereid 
om voor 1 van de twee varianten te kiezen. De sfeer is over het algemeen goed en soms zijn er complimen-
ten voor de presentatie en de beantwoording van de vragen.  Daar waar er al uitspraken gedaan zijn (Cu-
lemborg, Neder-Betuwe en Lingewaal) gaat de voorkeur uit naar variant 1. In de meeste gevallen is expli-
ciet aandacht gevraagd voor:  

 de wijze van communiceren naar de burgers 

 maatwerk t.b.v. inwoners die afval niet weg kunnen brengen (variant 1) 

 luier- en continentieafval 
 
 

 Kunststofafval Nedvang 

Avri is niet tot overeenstemming gekomen met Nedvang over de vordering van Avri op Nedvang over 2015. 
Onze advocaat zet daarom de benodigde stappen richting een kort geding. Daarin wordt geëist dat Avri al-
vast het bedrag krijgt waar we in ieder geval recht op lijken te hebben. Daarna volgt een bodemprocedure 
voor betaling van de overige gelden. 
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 Algemeen Bestuur GR Avri 
 

CUMULATIEVE ACTIELIJST EN 
AGENDAPLANNING 

 
OPENBARE VERGADERINGEN AB AVRI 

 
Versiedatum 16 februari 2017 

 
 
 
 

 

TOELICHTING 
 
Codering: Aan de acties wordt per jaar een volgnummer toegekend (2015-01 etc.)  
Onder het volgnummer is de datum van de vergadering vermeld, waar de actie uit voortvloeit. Achter het 
liggende streepje staat het nummer van het betreffende agendapunt. 
 
 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. 
Ter vergadering afgevinkte acties blijven eenmalig ter controle in de actielijst staan en vervallen daarna 
definitief. 

 

# 
Acties 2015  
(Oprichtingsvergadering 16-12-15) 

Actiehouder Deadline Voortgang  

2015-01 
161215-10 

Deelname in ARN, Avri Realisatie B.V. (en 

Solar BV) / Overname aandelen RR 
DB  

Voorstel verkoop aandelen 
ARN: acties en besluiten 
van de RR worden 
afgewacht, voordat het 
voorstel opgesteld kan 
worden.   
Voortgangsmelding 21-04-
16: Actie staat ‘on hold’ 
omdat de overdracht binnen 
de Regio Rivierenland nog 
niet is geregeld 

 

 

# Acties 2016 Actiehouder Deadline Voortgang  

2016-19 
161013-11 

‘Rondje langs alle raden/ Roadshow 

binnen de GR t.b.v. presentatie visie 

afval  en grondstoffen 

S. Stollman  

Wordt vòòr medio 
december alvast 
ingepland met alle 
griffiers. 
Voortgangsmelding 22-
12-2016: data zijn 
gepland. 

 

2016-20 
161222-3a 

Aanbestedingsbeleid: standaard reactie 

opstellen die de AB-leden kunnen 

gebruiken 

EdV   
 

2016-21 
161222-3b 

Brief versturen naar Stichting Vogelopvang 

onder de Regenboog met een heldere 

uitleg over de regels en het besluit van het 

AB inzake textielinzameling 

EdV   

 

2016-22 
161222-6 

Persbericht opstellen en ter controle naar 

DB-leden sturen inzake begrotingswijziging 

2017 

EdV   
 

2016-23 
161222-13 

Extra vergadering inplannen (eind feb/ 

begin mrt) inzake het  AB-voorstel keuze 

systeem en opties afval & grondstoffen 

EdV/BS  
9 maart 2017, 09.00 uur, 
werf in Tiel. 

 

2017-01 
170216-12 

Beantwoording brief Neerijnen inzake 

evaluatie platformbijeenkomsten 
EdV    

2017-02 
170216-16 

Aanpassen Avri app (reeks data 

verwijderen i.p.v. per datum)  
EdV    
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Toelichting: doorlopende, ter vergadering gemaakte afspraken worden in principe niet besproken. Deze blijven staan 

tot het AB vaststelt dat de uitvoering routine is geworden 

 

# Doorlopende afspraken 2016 Actiehouder Deadline Voortgang  

D-01 
180216-6 

Opstellen sfeerimpressie 

platformbijeenkomsten  
Dhr. Bel  AB z.s.m. 

1
ste

 platformbijeenkomst 
mondeling, zie verslag 
18-2 AB / actie D-01 op 
volgende bijeenkomsten 
gericht 

 

D-02 
180216-7 

Regelmatige informatieverstrekking inzake 

gescheiden inzameling / ook t.b.v. 

specifieke doelgroepen 

Dir   

 

D-03 
180216-12 

Melding aan AB in geval van 

aanbestedingsregels wordt afgeweken 
Dir    

 

 
Agendaplanning 
 
De volgende separate agendapunten vervallen vanwege opname van deze voorstellen in de Regionale 
Visie A&G); deze komen voorts terug in het kader van de begrotingsbehandeling 
 Kleine inwerpopening ondergrondse containers  
 Voorstel groenstations WM&W en Regiobreed  
 
 

AB 09-03-17 (09.00u)  
Verzending stukken 22.12.2016/ 
Platform 18-01-17  

 
 Keuze systeem en opties Plan Afval & Grondstoffen 

 
 

AB 13-04-17 (09.00u)  
DB 6-2-2017  
Verzending stukken 16.02.2017  
Platform 13.3.2017  

 
 Vaststelling verslag 16 februari 2017 en bespreken actielijst 
 T.k. – Sfeerimpressie platformbijeenkomst 
 Terugkoppeling IBOR 
 AB voorstel Inzameling kunststof verpakkingen en drankkartons in Tiel 
 Instemmingsbesluit wijziging GR BSR 
 Strategie IBOR 

 
 

AB 6 juli 2017 (09.00u)  
DB 3.4.2017 en 8.5.207  
Verzending stukken 11.5.2017 
Platform 8.6.2017  

 
 Vaststelling verslag 13 april 2017 en bespreken actielijst 
 T.k. – Sfeerimpressie platformbijeenkomst 
 Terugkoppeling IBOR 
 Uitgewerkt Regionaal Beleidsplan Afval & Grondstoffen Rivierenland 
 Begroting 2018, zienswijzen 
 Jaarrekening 2016, zienswijzen 
 AB voorstel Handhaving ASV 
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Spaaragenda 
 Bestuurlijke participatie in ARN, Avri Realisatie BV (en Solar BV) (Actie oprichtingsvergadering) 
 Evaluatie financiële regelingen (zoals Financiële Beheerverordening (art. 212 Gemeentewet, Treasurystatuut 

en Verordening (kostenverdeelsleutel-systematiek); evaluatie op termijn (termijn niet concreet bepaald) 

(Agenda-actie oprichtingsvergadering)  
- Evaluatie fin. Regelingen; aanvulling AB 18-02-16: onderdeel evaluatie: mandaatregeling; verstrekt 

mandaat aan directeur, ook w.b. aangaan leningen) 
 Algemene visie op aankoop vastgoed (ook i.r.t. aankoop werf) Ingebracht door DB 01-02-17 
 Handhaving maatregelen ASV / Rapportage afvalhoeveelheden en handhaving ASV  
 Inkoop- en aanbestedingsbeleid 
 Doorontwikkeling Avri op de markt van bedrijfsafval (Afspraak AB 16-03-15 pt. 3) Afgesproken wordt 

om hierover een discussie in het AB te plannen. Het MT zal dit inhoudelijk voorbereiden en een 
inhoudelijk stuk voorleggen 

 Archiefverordening (gewijzigde versie; zie mededelingen AB 21-4, inzake advies RAR) 
 Voorstel gemeentelijke inzamelstichting voor papier; uitwerking in contact met initiatiefnemers (AB 21-

4, pt. 10) en aan de hand van de ter vergadering geformuleerde uitgangspunten 
 Beleid textielinzameling (actie uit AB 22 dec. 2016) 



   
 

  
   

 

Aan : Algemeen Bestuur GR Avri 
Vergadering : 13 april 2017 
Agendapunt : 7, ter besluitvorming 
Van : DB Avri 
Onderwerp : Inzameling kunststof verpakkingen en 

drankenkartons in Tiel 

 

 
Voorstel 
 
1. De huidige openbare

1
 brengcontainers voor kunststof verpakkingen en drankenkartons  in de kern

2
 

Tiel te verwijderen.   
 
2. In plaats daarvan wekelijks huis-aan-huisinzameling van kunststof verpakkingen en 
drankenkartons met  plastic zakken bij de hoogbouw in de kern Tiel.  
 

 
Inleiding 
In 2009 heeft het Algemeen Bestuur besloten  te starten met de huis- aan- huisinzameling van  
kunststof verpakkingsafval bij de huishoudens in de tien gemeenten. Gelijktijdig met de huis- aan- 
huis- inzameling zijn, als proef, in de kern Tiel op 8 locaties 10 bovengrondse brengcontainers voor 
het verpakkingsafval geplaatst. 
Inwoners van Tiel hebben dus zowel de mogelijkheid om zakken met verpakkingsafval naar de 
brengcontainers te brengen als aan de straat aan te bieden voor de 2-wekelijkse huis-aan-huis-
inzameling. 
 
In 2010 is de inzameling van het verpakkingsafval geëvalueerd. De resultaten waren positief. Er 
wordt in het evaluatierapport geadviseerd de brengcontainers in de kern Tiel voorlopig te handhaven. 
Aangezien er inmiddels ruim 6 jaar gebruik wordt gemaakt van de brengcontainers is van een proef 
geen sprake meer.  
 
Effect van Goed Scheiden Loont: betalen per aanbieding van restafval. 
In 2014 is gestart met de invoering van Goed Scheiden Loont (GSL), het systeem waarbij de 
variabele afvalstoffenheffing voor inwoners afhankelijk is van het aantal keer dat zij restafval 
aanbieden. De hoeveelheid kunststof verpakkingsafval is door de invoering van GSL sterk gestegen 
tot  ca. 18 kg. per inwoner per jaar: Inwoners worden door het systeem immers geprikkeld hun afval 
goed te scheiden. 
 
Het systeem heeft echter ook ongewenste neveneffecten: er zijn inwoners die manieren zoeken om 
zich gratis van hun restafval te ontdoen. Daar lenen openbare brengcontainers zich, gezien de 
relatieve anonimiteit van het ontdoen van afval, goed voor. Uit de resultaten van de sorteeranalyse 
van de openbare brengcontainers voor verpakkingsafval in de kern Tiel die in juli 2015 is uitgevoerd, 
blijkt dat het verpakkingsafval in deze brengcontainers sterk  is vervuild met restafval. 
 
Ook nam na invoering van GSL het aantal bijplaatsingen bij deze openbare brengcontainers toe. De 
brengcontainers staan voornamelijk bij winkelcentra waardoor bewoners van zowel buiten als binnen 
de kern Tiel hun zakken met verpakkingen of ander afval in of bij de voorzieningen deponeren.  
Avri verwijdert op dit moment  dagelijks het afval bij de brengcontainers.  
 
 
Beoogd effect 
Het beperken van bijplaatsingen bij openbare brengvoorzieningen voor plastic en het verbeteren van 
de kwaliteit van het ingezamelde verpakkingsafval in de kern Tiel. 
 
 
 
 

                                                      
1
 Openbaar: er is geen afvalpas op naam voor nodig om afval in deze containers te werpen 

2
 Gemeente Tiel bestaat uit de kernen Kapel-Avezaath, Tiel, Wadenoijen en Zennewijnen 



Argumenten 
1.1. Het kunststof verpakkingsafval uit de huidige brengcontainers voldoet niet aan de in de 
Raamovereenkomst

3
 vereiste 75% zuiverheid.   

1. Hierdoor vindt mogelijke afkeur van gescheiden ingezameld kunststof verpakkingsafval bij de 
verwerker plaats, met als gevolg dat de afvalstroom als restafval moet worden afgevoerd. 
2. Afkeur van de ingezamelde verpakkingen leidt tot het mislopen van de vergoeding die gemeenten 
ontvangen voor het inzamelen, sorteren en verwerken van kunststof verpakkingen. 
 
1.2.  Door de huidige openbare brengcontainers te verwijderen kunnen inwoners er ook geen afval 
meer bijzettenDe plaats van de openbare, bovengrondse brengcontainers blijkt zich te lenen voor het  
aanbieden van afval naastof in de directe omgeving van de container.  
 
2.1. Door de wekelijkse huis-aan-huisinzameling wordt de kwaliteit van de grondstofstroom beter 
bewaakt. 
Door middel van controle door de beladers wordt een zo zuiver mogelijke kwaliteit van het 
ingezamelde verpakkingsmateriaal bereikt. Daarnaast wordt voor de eerste 3 maanden extra 
handhaving ingezet. 
 
2.2. Wekelijkse huis-aan-huisinzameling staat toekomstig beleid niet in de weg 

Er worden geen investeringen gedaan die bij aanvoering van nieuw beleid als desinvestering 
aangemerkt kunnen worden. 
 
2.3. Wekelijkse inzameling is duurzamer en geeft minder verkeersoverlast dan de huidige situatie 
Bij een wekelijkse inzameling van zakken met verpakkingsafval in de straten, worden aanzienlijk 
minder voertuigbewegingen gemaakt door de inzamelwagen dan in de huidige situatie het geval is.  
In de huidige situatie worden naast de 2-wekelijkse inzameling van de zakken, 6 dagen in de week de 
openbare brengcontainers voor verpakkingsmateriaal leeggemaakt en wordt bijgeplaatst afval 
opgeruimd.  Door het verwijderen van de brengvoorzieningen vervallen de dagelijkse ledigingen / 
opruimrondes bij de brengcontainers. 
 
 
Kanttekening 
2.1.Huis-aan-huisinzameling geeft geen garantie op beëindiging van bijplaatsingen bij andere 
brengvoorzieningen 
Een wekelijkse huis-aan-huisinzameling kan niet verhinderen dat inwoners afval bij andere 
brengvoorzieningen plaatsen. 
 
2.2. Mogelijk vroegtijdig aanbieden van plastic zakken.  
Inwoners kunnen de plastic zakken wekelijks te vroeg aan de straat zetten.  
 
Communicatie 
Na instemming met dit voorstel door het Algemeen Bestuur zal Avri de veranderingen intensief 
richting de inwoners van gemeente Tiel en bezoekers van de winkelcentra communiceren. 
  

                                                      
3
 Raamovereenkomst tussen I&M, verpakkende bedrijfsleven en de VNG 2013 - 2022  



³ Bij sterke vervuiling van het plastic verpakkingsafval wordt in de overslaghal een grove sortering uitgevoerd.  
 

 

Financiën 
 

            

    Huidige situatie nieuwe situatie   

    6 keer per week 2-wekelijks wekelijks   

    inzamelen bij de huis-aan-huis huis-aan-huis   

    brengcontainers inzameling met inzameling met   

  Inzamelwijze   plastic zakken plastic zakken   

  2-wekelijks    €               39.758,94  
 

  

  6 dagen per week  €               99.008,00    
 

  

  1 keer per week      €             116.045,28    

  vervroegde afschrijving      €               11.000,00    

  extra handhaving      €                 9.436,70    

  kapitaallasten p/j  €                 2.530,00   €                              -     €                              -      

  subtotaal  €             101.538,00   €               39.758,94   €             136.481,98    

  13,5% t.b.v. compensatiefonds  €               13.707,63   €                 5.367,46   €               18.425,07    

  totale kosten  €             127.695,63   €               45.126,40   €             154.907,05    

  totale kosten huidige situatie    €             172.822,03  
 

  

  kosten per huishouden    €                         1,96   €                         1,76    

  besparing op de ASH      €                        -0,20    

        
 

  

            

 
 

Uitvoering 
Na instemming met dit voorstel door het Algemeen Bestuur zal Avri in nauwe samenwerking met de 
gemeente Tiel een uitvoeringsplan opstellen. 
 
 
Bijlagen 

- AB-voorstel van 22 juni 2009 voor Inzameling kunststofverpakkingen 
- Rapport Sorteerresultaten Samenstelling kunststofverpakkingen 13 juli 2015 
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Aan : Algemeen Bestuur 
Vergadering : 22 juni 2009 

Agendapunt : "agendapunt"  
Van : AVRI (I. Geerits) 
Onderwerp : Inzameling kunststofverpakkingen 

 

 
Voorstel 

1. Te starten met de inzameling van kunststofverpakkingen door deze in zakken aan huis op te 
halen. 

2. Met de inzameling van kunststofverpakkingen nog in 2009 van start te gaan. 
3. Om gelijktijdig met de start van huis-aan-huisinzameling van kunststofverpakkingen een proef 

te starten met een brengsysteem voor hoogbouw en binnenstad. 

 
Inleiding 
Op 27 juli 2007 is een raamovereenkomst gesloten tussen het Ministerie van VROM, het verpakkend 
bedrijfsleven (Nedvang) en de VNG over de aanpak van verpakkingen voor de jaren 2008 tot en met 

2012. De producenten en importeurs van verpakkingen hebben zich verenigd in Nedvang en willen door 
middel van afspraken met gemeenten en afvalinzamelbedrijven komen tot een landelijk dekkend 

inzamelsysteem voor kunststofverpakkingen bij huishoudens. 
Op basis van de raamovereenkomst blijven gemeenten zorgdragen voor de gescheiden inzameling van 
verpakkingen uit huishoudens. De inzameling van glas, papier en karton bestaat al. De gescheiden 
inzameling van kunststofverpakkingen is voor Nederlandse gemeenten nieuw. 

 
Beoogd effect 
Het opzetten van een inzamelsysteem voor kunststofverpakkingen en hiermee voldoen aan de 
wettelijke verplichting. Daarnaast ervaring opdoen met het brengsysteem als aanvulling op het huis-

aan-huis haalsysteem 
 
Argumenten 
1.1 Op grond van de raamovereenkomst uit juli 2007 van Nedvang, VROM en VNG en het Landelijk 

Afvalbeheersplan zijn alle Nederlandse gemeenten verplicht om per 1 januari 2010 
kunststofverpakkingen van huishoudens gescheiden in te zamelen.  

AVRI verzorgt namens de negen gemeenten van Regio Rivierenland de gescheiden inzameling in 

Rivierenland. 
 

1.2 Dit inzamelsysteem levert het hoogste milieurendement op. 
Uit het KplusV onderzoek en eigen prognoses (zie het kostenoverzicht in de bijlage) blijkt dat een huis-
aan-huis haalsysteem in landelijk gebied voor een grotere inzamelrespons zorgt dan een afzonderlijk 
brengsysteem, respectievelijk 10 kilogram en 3 kilogram per huishouden per jaar.  

 
1.3 Een haalsysteem geeft minder risico van overlast in de openbare ruimte dan een brengsysteem. 
Bij elk systeem bestaat het risico van overlast in de openbare ruimte. De inschatting is dat het risico op 
overlast het laagst is bij een haalsysteem. Bij brengvoorzieningen zijn de ervaringen in 
proefgemeenten dat op elk moment losse verpakkingen bijgeplaatst worden, welke gemakkelijk kunnen 
verwaaien. Bij een haalsysteem bestaat eventuele overlast alleen op inzameldagen bij stormachtig 
weer. 

 
2.1 Regio Rivierenland kan dan gebruik maken van een eenmalig extra vergoeding van € 0,54 per 
inwoner. 
Nedvang stelt dit bedrag ter beschikking wanneer de inzameling gemeentebreed nog in 2009 wordt 
opgestart.  
 

2.2 De landelijke communicatiecampagne van Nedvang is al gestart. 

Via radio, tv, billboards, etc. worden inwoners opgeroepen hun kunststofverpakkingen gescheiden in te 
zamelen. AVRI wil zo spoedig mogelijk de inwoners hiertoe in de gelegenheid stellen. 
 
2.3 AVRI is in staat deze inzamellogistiek op korte termijn op te zetten. 
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3.1 In de hoogbouw en de binnensteden in Rivierenland levert het haalsysteem mogelijke knelpunten 
op.  
Huishoudens in sommige hoogbouw zijn kleinbehuisd en hebben weinig bergruimte. Vierwekelijkse 

inzameling kan een belemmering zijn om de kunststofverpakkingen gescheiden te bewaren. 
In de binnenstad, met name in de winkelgebieden, is het nadelig effect van zwerfvuil extra groot. De 
gemeente Tiel heeft een beleid geformuleerd om alle afvalzakken uit de straat te weren, dus ook de 
zakken voor kunststofverpakkingen. 
 
3.2  Het onderzoeksrapport van KplusV1 beveelt aan een haalsysteem in te voeren en noemt de 

mogelijkheid van een aanvullend brengsysteem in stedelijk gebied. 
Dit onderzoek is gebaseerd op praktijkproeven die gehouden zijn in 32 gemeenten. Hierbij is gekeken 
naar de werking van de gebruikte inzamelsystemen en de daarbij horende verwerkingskosten. Voor het 
landelijk gebied adviseert KplusV in alle gevallen een haalsysteem. In stedelijk gebied kan een 
brengsysteem aanvullend werken.  
 
3.3 Een proef biedt de kans om de aanvullende inzameling te onderzoeken. 

Oorspronkelijk stelde AVRI voor om te beginnen met een regiobrede huis-aan-huis inzameling en op 
basis van de ervaringen te besluiten om aanpassingen te doen. Deze aanpassingen voor al de 
hoogbouw en binnensteden zullen beter onderbouwd kunnen worden als er op beperkte schaal ervaring 
mee is opgedaan. Deze ervaring is met name nodig voor de knelpunten die zijn te verwachten in de 

openbare ruimte. Knelpunten zoals: is het wel mogelijk om extra containers te plaatsen, dit gaat 
immers ten koste van ander gebruik van deze ruimte, zoals parkeerplaatsen. Andere mogelijke 
knelpunten zijn het wisselende aanbod en het risico van overlopen van de containers, met extra 

zwerfvuil tot gevolg. 
 
3.4 Een proef biedt de kans om de inzameling op regionale schaal te optimaliseren. 
De gemeente Tiel heeft het initiatief genomen en wil meewerken aan deze proef door in de openbare 
ruimte extra containers te plaatsen. Door de effecten te vergelijken met de andere delen van de regio 
kan AVRI na afloop van de proef voor de gehele regio een optimale inzameling aanbieden. In de 

uitwerking stelt AVRI voor om twee proefgebieden te definiëren: enerzijds de hoogbouw en binnenstad 
van Tiel als gebied waar de huishoudens de kunststofverpakkingen in brengvoorzieningen 
(vergelijkbaar met de glas-, papier- en textielbak) kunnen aanbieden en anderzijds de hoogbouw en 
binnenstedelijke gebieden van Culemborg en Zaltbommel, waar alleen de mogelijkheid van het 
haalsysteem wordt geboden. Zo worden ervaringen verzameld die toepasbaar zijn voor de gehele 
regio. 
 

Kanttekeningen 

1.1 Met een regiobreed brengsysteem is de gescheiden inzameling ook te realiseren. 
In dat geval zouden in de gehele regio naast de bestaande bakken voor glas, papier en textiel op ruim 
100 locaties ook bakken voor kunststofverpakkingen komen. In veel gevallen is het niet wenselijk om 
in de openbare ruimte nog meer bovengrondse brengvoorzieningen bij te plaatsen. Daarnaast beveelt 
het KplusV onderzoeksrapport in landelijk gebied een haalsysteem aan. Een brengsysteem zou 
aanvullend kunnen werken in binnensteden en bij hoogbouw. 

 
1.2 Door grootschalig omruilen van restafvalcontainers ontstaat een lagere opbrengst van de 

afvalstoffenheffing. 
Bij een hoge respons is de verwachting dat een deel van de huishoudens over gaat van een 240 naar 
een 140 liter container. Zij krijgen immers meer ruimte in hun container en kunnen toe met een kleiner 
formaat. Hierdoor wordt maximaal € 175.000,00 aan inkomsten gemist. Verdeeld over de huishoudens 

van het verzorgingsgebied van AVRI komt dit neer op een verhoging van de basis voor de 
afvalstoffenheffing van maximaal € 2,10 per huishouden. Dit is de concrete uitwerking van het 
principe: ‘de vervuiler betaalt’: een huishouden dat veel scheidt, krijgt een lagere heffing. Voor 
huishoudens die niet veel scheiden gaat de heffing (licht) omhoog. NB de gemiddelde 
afvalstoffenheffing blijft gelijk of gaat omlaag.  

De verwachting is dat de inzamelrespons van kunststofverpakkingen stijgt, hierdoor nemen de 
inkomsten toe. Als gevolg hiervan wordt het effect van de ruilingen op de afvalstoffenheffing 

geneutraliseerd. Verder kunnen verschuivingen in 2009 en 2010 opgevangen worden met de reserves. 
Indien nodig zal AVRI daarna met een voorstel komen. 

                                                      
1
 KplusV Organisatieaadvies, Onderzoek gemeentelijke inzameling kunststof verpakkingen (december 2008). 
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1.3 Het nascheiden van kunststof uit het restafval zou een beter alternatief kunnen zijn. 
Nascheiden is op dit moment echter geen optie omdat deze variant binnen de gestelde deadlines van 
de raamovereenkomst technisch nog niet te realiseren is. AVRI blijft dit alternatief volgen, maar zal 

zich nu op de meest optimale vorm van bronscheiding richten. 
 
1.4 Inzameling met speciale zakken vereist een distributiesysteem van deze zakken. 
Nedvang werkt nog aan een distributiestructuur. De kans bestaat dat deze nog niet gereed is bij 
invoering van de inzameling in Regio Rivierenland. AVRI gaat er daarom van uit dat AVRI samen met 
de gemeenten in Rivierenland een distributienetwerk moet opzetten. 

 
1.5 Inzameling huis-aan-huis met zakken vindt eens per vier weken plaats. 
Inwoners moeten vier weken lang zakken met afval in huis opbergen. De frequentie verhogen maakt 
het systeem twee maal zo duur en beïnvloed de afvalstoffenheffing negatief.  
 
2.1 De wettelijke verplichting geldt pas vanaf 1 januari 2010. 
De negen gemeenten van Regio Rivierenland hoeven formeel hun gescheiden inzameling in 2009 nog 

niet operationeel te hebben. 
 
2.2 Er bestaat geen sanctie op het niet gescheiden inzamelen van kunststofverpakkingen. 
Dit geeft ruimte om in delen van het gebied, zoals binnenstad en hoogbouw, niet in te zamelen. 

 
3.1 De respons bij brengsystemen is lager dan bij haalsystemen. 
Het brengsysteem heeft niet de voorkeur omdat de respons lager zal zijn. Alleen als aanvulling voor díe 

huishoudens, die anders niet zouden meewerken aan de inzameling is het een verbetering en kan het 
leiden tot een hogere respons. 
 
3.2 Het aanbiedgedrag bij de brengvoorzieningen is moeilijk te voorspellen. 
De containers zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week beschikbaar. Als de planning van de inzameling 
niet aansluit op het werkelijke aanbiedgedrag, kunnen volle containers tot overloop en vervuiling van 

de omgeving leiden. Tijdens de proef wordt meer inzicht verkregen in de piekmomenten.  
Rekening gehouden moet worden met aanpassingen tijdens de proef in de vorm van het bijplaatsen 
van capaciteit (extra containers) of het veranderen van de ledigingsfrequentie 
 
3.3 Het aanbiedgedrag bij de brengvoorzieningen is moeilijk te interpreteren. 
De herkomst van het aangeboden afval zal niet eenduidig te interpreteren zijn. De brengvoorzieningen 
zijn openbaar toegankelijk. Ook huishoudens uit de laagbouw kunnen er gebruik van maken, wat ten 

koste kan gaan van de efficiëntie in het haalsysteem. Bedrijven kunnen misbruik maken van deze 

voorzieningen.  
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Communicatie 
De landelijke reclamecampagne van Nedvang is al gestart. Bij de invoering van de gescheiden 
kunststofinzameling worden de inwoners van Regio Rivierenland geïnformeerd en krijgen zij een eerste 

set inzamelzakken. De communicatie van de proef kan een integraal onderdeel vormen van de 
communicatie over de invoering van inzameling van kunststofverpakkingen. 
In de communicatie wordt ingegaan op de achtergrond van de gescheiden inzameling, de werking van 
het inzamelsysteem en welke kunststoffen wel en niet gescheiden worden ingezameld. 
 
Financiën 

AVRI ontvangt vanuit het afvalfonds, beheerd door Nedvang, € 475,- per ton gescheiden ingezamelde 
kunststofverpakkingen. Daarnaast ontvangt AVRI een transport- en communicatievergoeding. Verder 
heeft AVRI naast de inzamelkosten ook uitgespaarde verwerkingskosten. 
 
Haalsysteem huis aan huis 

Jaar 2009 2010 2011 2012 

Respons burgers in kilogrammen per jaar 10 12 14 16 

Indexering van inzamelkosten   3% 3% 3% 

Inzamelkosten  €      87.589,34-  €    636.270,00-  €    689.862,29-  €    744.834,25- 

Vergoeding  €      92.378,37   €    564.989,38   €    661.716,53   €    760.321,72  

Overschot  €        4.789,03   €      71.280,62-  €      28.145,76-   €      15.487,47  

Vermeden verwerkingskosten  €      17.846,10   €    140.591,59   €    165.663,76   €    191.223,31  

Proef hoogbouw en stadscentra Tiel   €        9.065,38-   

Overschot inclusief vermeden verwerkingskosten  €      22.635,13   €      71.753,98   €    137.518,00   €    206.710,79  

       

Voordeel op de afvalstoffenheffing per 
aansluiting + €             0,27   +€             0,85  +€             1,62   +€             2,40  

 
Wanneer bij het huis-aan-huis halen van kunststofverpakkingen 10-16 kilogram per huishouden wordt 
ingezameld is een positief effect op de afvalstoffenheffing van € 0,27 tot € 2,40 mogelijk.  
 
De proef met brengcontainers bij hoogbouw en stadscentra vereist een investering in containers van 
circa € 7.500. Afschrijving, inzamelkosten, opbrengsten uit de vergoeding van Nedvang en de 

uitgespaarde verwerkingskosten leiden tot netto extra kosten van de proef in de orde van grootte van 
€ 10.000 (voor de periode van 1 jaar).  
De scenarioberekeningen voor de regionale inzameling van kunststofafval laten een variatie in de 
kosten zien van € 600.000 tot € 750.000 per jaar. De opbrengsten variëren evenredig, en zijn hoger 

dan de kosten. Daarom kunnen we uitgaan van een netto positief resultaat van € 70.000 tot 
€ 200.000. De extra kosten van de proef vallen dus weg in de marge van de opbrengsten van het 

inzamelsysteem. 

 
Uitvoering 

Het Amor en Portefeuilleberaad Milieu hebben in april over deze voorstellen positief geadviseerd. Het 
Dagelijks Bestuur heeft op 20 mei met dit voorstel ingestemd. Na het besluit van het Algemeen Bestuur 
wordt gestart met de nadere uitwerking van het inzamelsysteem (planning, distributie, aanpassen 
Regionale Afvalstoffenverordening, ontvangen vergoedingen Nedvang) en de communicatie richting de 
inwoners van Regio Rivierenland. 
Verder wordt na een jaar het inzamelsysteem geëvalueerd op basis van kosten, effectiviteit en 

zwerfafval. Tevens gaat AVRI verder onderzoek doen naar nascheiding van kunststof uit het 
huishoudelijk restafval op eigen terrein. 
 
Bijlagen 
- Kostenoverzicht 
 



AVRI 

Sorteerrapportage 
Samenstelling kunststofverpakkingen 

Juli 2015 
Versie 150717 

Tolboomweg 1a 
3784 XC  TERSCHULIR (gem. Barneveld) 
(0342)  46 24  25 
(06) 50 27 11 91 
InfoOeureco-onderzoek nl 
www.eureco-onderzoek.n1 



Inhoudsopgave 

1 	Inleiding 	 3 

2 Inzameling en transport steekproefmonsters 	 4 

	

2.1 	Steekproefmonsters 	 4 

	

2.2 	Sorteerindeling 	  4 

	

2.3 	Sorteerpercentages 	 4 

3 Resultaten 	  5 

	

3.1 	Samenstelling kunststofverpakking (KV) 	 5 

	

3.2 	Samenstelling van de fractie restafval 	 6 

	

3.3 	Kunststof niet verpakking 	 8 

	

3.4 	Bijlage resultaten van sorteeranalyses 	 8 



1 Inleiding 

In dit document worden de sorteerresultaten gepresenteerd die Eureco in opdracht van AVRI heeft 
uitgevoerd. Het betreft het uitvoeren van 8 partijkeuringen aan het kunststof. Het betreft de 
kunststofverpakkingen die met bovengrondse of ondergrondse containers zijn ingezameld 
('bronscheiding'). Het onderzochte gebied is gemeente Tiel. 

Het betref 8 onafhankelijke metingen die elk uit een andere route of locatie zijn genomen. Dit kan 
zowel laag- als hoogbouw zijn. De gemiddelde samenstelling geeft een goed beeld van de kwaliteit 
van het kunststof uit het brengsysteem van gemeente Tiel, dat aan de sorteerinstallatie wordt 
aangeboden. 

In deze rapportage worden de resultaten van de partijkeuringen gepresenteerd. 
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2 Inzameling en transport steekproefmonsters 

2.1 Steekproefmonsters 

De steekproefmonsters zijn door AVRI ingezameld op 10 juli en aangeboden in rolcontainers van 
1100 liter op 13 juli. Elke container was volledig gevuld en voorzien van een label met herkomst. 

We hebben de volgende monsters ontvangen: 
- Secunda 
- Laan van Westroijen 
- Kamperfoelie 
- Burg. Hasselmanplein 

Waardenburglaan 
- Hertog Karellaan 
- Rauwenhoflaan 

Binnenhoek / Grotebrugse Grintweg 

Visueel oogt het materiaal schoon, droog en zuiver. 

2.2 Sorteerindeling 

Elk monster is volledig gesorteerd naar zuiverheid: in hoeverre bestaat het monster uit de 
gevraagde kunststofverpakkingen (dat wil zeggen: conform scheidingsregels). We hebben 
onderscheiden de volgende hoodfracties: 

Kunststof verpakkingen - herbruikbaar (scheidingsregels Nedvang) 
Kunststof verpakkingen — niet herbuikbaar (ongewenst) 

- Kunststof niet verpakkingen (gebruiksartikelen, speelgoed, grondzeilen) 
- Niet kunststof (andere materialen dan kunststof) 

De hoofdfracties zijn verder onderverdeeld in meerdere subfracties, om een goed beeld te krijgen 
van wat er zoal in het kunststof wordt aangetroffen. Van alle subfracties is een foto genomen, om 
ook achteraf te kunnen terugzien waaruit een bepaalde fracie bestaat. Een foto-impressie van de 
fractie Kunststof Niet Verpakking is opgenomen in bijlage 1, achter het resultaten overzicht. 

2.3 Sorteerpercentages 

In totaal is 404 kilo kunststof gesorteerd (9 m3, soortelijkgewicht 40 kg/m3). 
In bijlage 1 zijn de sorteerpercentages (gewicht) weergegeven per monster. 
De fractie restafval is er kwantitatief toegelicht qua samenstelling (cijfermatige onderverdeling) 
De fractie kunststof niet verpakking is er kwalitatief toegelicht qua samenstelling (foto's) 
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3 Resultaten 

In dit hoofdstuk wordt de gemiddelde samenstelling van het ingezamelde kunststof toegelicht. 

3.1 Samenstelling kunststofverpakking (KV) 

AVRI 10 juli - 2015-249 - KV 

58% 

u Verpakking gewenst 

• Verpakking niet gewenst 

• Niet verpakking plastic 

• PMD fracties 

• Restafval (niet plastic) 

2% 

Het kunststof bestaat voor 60% uit kunststof verpakkingen, vallend onder het convenant 
verpakkingen. Het merendeel is (58%) zijn de recyelbare kunststofverpakkingen, die conform de 
richtlijnen van Nedvang als 'gewenst' worden gecategoriseerd. Een klein deel (2%) bestaat uit niet 
recyclebare verpakkingen, zoals de chipszakken, doordrukstrips, piepschuim en kitkokers, die 
vanwege hun aard en samenstelling het recyclingproces verstoren. 

En gewichtsaandeel van 14% bestaat uit kunststof niet verpakkingen. Denk daarbij aan speelgoed, 
kleerhangers, opblaasbanden en badjes, grondzeil, koffers, lunchboxen, drinkbekers — alles wat 
voor meermalig gebruik bedoeld is. Deze artikelen vallen niet onder convenantafspraken. Dat wil 
echter niet zeggen dat ze niet recyclebaar of vermarktbaar zouden zijn. Zo onderscheidt een 
afdekzeil zich niet qua materiaalsamenstelling van een verpakkingsfolie. En kleerhangers of 
drinkbekers van PP zullen prima met de PP-verpakkingen mengen. 

Het kunststof bevat 25% restafval; al het afval, niet zijnde kunststof. Hiervan bestaat 2% uit 
drankkarton en metaalverpakkigen, die in een PMD-inzameling wel thuishoren. Bij een PMD-
inzameIng worden plasticverpakkingen, metaalverpakkingen en drankkarton en in één zak of bak 
ingezameld en gemengd aangeboden aan de sorteerder. 

De overige 23% bestaat uit een keur aan verschillende afvalstromen. Zie paragraaf 3.2. 
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6% 
	

4% 6% 

11% 

Kunststofverpakking -bronscheiding AVRI Gem. n=8 Betrouwbaarheidsinterval 
(a = 90%) 

Gewenst: kunststof verpakking 58% 49% 67% 

Vuilniszakken 3% 2% 4% 
Draagtas en folie verpakking 19% 14% 23% 
Fles flacon verpakking 8% 5% 11% 
Vormvaste verpakking 28% 24% 32% 
Ongewenst: kunststof verpakking niet rec.baar 2% 0% 5% 

Laminaat verpakking 1% 1% 1% 
Doordrukstrips 0% 0% 0% 

EPS en piepschuim 1% 0% 4% 

Kitkokers 0% 0% 0% 
Ongewenst: kunststof niet verpakking 14% 10% 18% 

Plastic niet verpakking — mono kunststoffen 8% 5% 11% 

Plastic niet verpakking — samengestelde materialen 5% 2% 7% 

Grondzeil, afdekzeil, landbouwfolie, ed 1% 0% 2% 

Ongewenst: niet kunststoffen 26% 17% 35% 

Drankkarton 1% 0% 2% 

Metaalverpakking 1% 1% 2% 

Los restafval 20% 13% 28% 

Restafval in gesloten zakjes 3% 0% 6% 

Kca 0% 0% 0% 

3.2 Samenstelling van de fractie restafval 

AVRI 10 juli - 2015-249 - KV 
Fractie Restafval incl PMD-fracties 

drankkarton 

• metaalverpakking 

• organische resten 

• papier herbruikbaar 

papier niet herbruikbaar 

42% 	zakjes huisvuil 

restafval divers 

restafval uitzonderlijk 
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In de bovenstaande diagram hebben we de detailsamenstelling van het restafval opgenomen, dat 
is aangetroffen in het kunststof. Organische resten hebben overduidelijk de overhand (42%). Het 
betreft hier zowel losse voedselresten als volle verpakkingen — waaronder plastic verpakkingen — 
van voedsel of shampoo oid. In 1 monster is een zakje tuinafval aangetroffen, ook dit hebben we 
hier onder de subfractie organische resten geschaard. Zie onderstaande foto's. 

In 3 monsters zijn in totaal 4 gesloten zakjes met huisvuil aangetroffen. Deze drukken direct zwaar 
op het de fractie restafval: 11%. 

Het uitzonderlijk restafval betreft bijvoorbeeld apparaten zoals een koffiezetapparaat. Mogelijk is dit 
apparaat vanwege de kunststof behuizing in het kunststof aangeboden. 
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Kunststof niet 

verpakking; 21% 

Kunststofverpakking 

ongewenst; 3% 

Kunststofverpakking 

gewenst; 77% 

3.3 Kunststof niet verpakking 

Van het totale monster bestaat 14% uit niet verpakkingskunststof (range: 10-18%). In tegenstelling 
tot het restafval wordt dit kunststof tijdens sorteren niet onderscheiden van de verpakkigen. Veel 
zal terechtkomt in de mixfractie, pp en folie. 
Beschouwen we alleen het kunststofdeel (de restafvalstoffen laten we buiten beschouwing) dan is 
de samenstelling als volgt: 

Kunststof deel in KV - AVRI - 2015-249 

Beschouwen we alleen het kunststofdeel, dan bestaat dit voor 21% uit niet verpakkingen. Dit 
kunststof valt niet onder de convenantafspraken. 

Dit wil echter niet zeggen dat deze verhouding ook in de mono- en mixstromen van het sorteerders 
teruggevonden gaan worden 

Een groot deel van de artikelen zijn te groot en te zwaar om via windzift (folie) — of via NIR-detectie 
en positief sorteren — in de DKR balen terecht te komen. En een deel van het grote en zware 
kunststof artikelen (inclusief de inflatables, PVC) zal tijdens de handmatige voor- of nasortering 
verwijderd worden. Hoeveel er op deze wijze wordt verwijderd valt niet te zeggen; elke installatie is 
weer anders uitgelegd en heeft daardoor een andere performance. 

3.4 Bijlage resultaten van sorteeranalyses 

Op de volgende pagina's worden de resultaten van de sorteeranalyse gepresenteerd. 
Alle monsters zijn in een tabel naast elkaar weergegeven. 
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PARTIJKEURING KUNSTSTOF 

AVRI - kunststof bronscheiding 
Input: kunststof uit bronscheiding 
Herkomst: 

Monstergrootte (kilo) 
•  

Analysenummer 2015-249 	 AVRI 
Monsterneming: 10 juli 2015 

Laan v. 	Kamper- 	Burg, 	Waarden- 	Hertog 	Rauwen- 	Binnen- 

	

Secunda Westroyen foelie 4x Hasselman burglaan 	Karellaan 	hoflaan hoek Grote 

32.2 	37,1 	51,0 	34,6 	69,3 	43,3 	61,7 	74,9   

	

4 	1 	5 	1 	6 	7 	8 	Bern. n=8 	Subtot 

Vuilniszakken 	 • 
Droogtes en folie verpakking 

Fles flacon verpakking 

Vormvaste verpakking 

5,5% 

28,0% 

9,9% 

33.1% 

2,4% 

16,4% 

11,5% 

26,0% 

3,5% 

20,4% 

15,4% 

30,9% 

3,1% 

26,4% 

0,0% 

36,4% 

3,3% 

20,5% 

9,8% 

31,5% 

3,0% 

16,5% 

5,2% 

18,1% 

1,8% 

10,7% 

6,7% 

25,0% 

1,9% 

10,1% 

7,2% 

23,0% 

3% 
19% 

8% 
28% 58% 

Ongewenst 
Laminaat verpakking 1,1% 0,7% 1,0% 0,4% 1,0% 0,9% 0,9% 0,5% 1% 
Doordrukstrips 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0% 

EPS en piepschuim 0,3% 9,6% 0,0% 0,4% 0,7% 0,1% 0,4% 0,2% 1% 

Kitkokers 0,0% 0.0% 0,0% 0,0% 0,0% 0.0% 0,3% 0,0% 0% 2% 
Plastic niet verpakking - monokunststoffen 4,9% 7,4% 11,6% 8,5% 6,3% 4,3% 4,9% 16,8% 8% 
Plastic niet verpakking - samengestelde materialen 2,0% 8,6% 4,2% 1,8% 4,2% 3,4% 2,5% 9,7% 5% 
Grondzeil. afdekzell, landbouwfolie, cd 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,2% 2,8% 3,0% 0,0% 1% 14% 

Drankkarton 0,4% 0,6% 1,5% 3,7% 0,7% 0,8% 1% 

Metaalverpakking 1,0% 1,2% 1,7% 1,2% 1,2% 2,3% 1% 
Los restafval 13,8% 6,9% 11,V% 21,0% 15,2% 40,7% 29,1% 25,2% 20% 
Restafval in gesloten zakjes 9.0% 0,0% 0,0% 0,0% 12,7% 2,4% 3% 
Kca 0.0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0% 26% 

Totaal 100,0% 100,0% 	1  100,0%  1 	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100% 100% 

Aandeel Ongewenst 23% 44% 30% 34% 34% 56% 55% 57% 42% 

Toets. aandeel Ongewenst <30%? ja fle0 ja nee nee nee nee nee nee 

t.o.v. monster 

Restafval 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Gem. n=8 26% 

drankkarton 1% 3% 6% 3% 8% 8% 2% 2% 4% 1% 

metaalverpakking 7% 6% 9% 5% 9% 3% 3% 7% 6% 2% 

voedselresten 35% 23% 32% 68% 43% 41% 39% 51% 42% 11% 

papier herbruikbaar 4% 11% 8% 5% 10% 17% 17% 4% 9% 2% 

papier niet herbruikbaar 5% 4% 4% 4% 5% 3% 2% 2% 4% 1% 

volle zakjes huisvuil 0% 52% 0% 0% 0% 0% 29% 8% 11% 3% 

restafval divers 2% 2% 42% 15% 24% 25% 9% 26% 18% 5% 

restafval uitzonderlijk 46% 0% 0% 0% 0% 3% 0% 0% 6% 2% 



AVRI - kunststof bronscheiding Analysenummer 2015-249 Kunststof niet verpakking   

foto 16. Thuiszorg (katheder, disposables) foto 15. Grondzeil, afdekzeil 

PARTIJKEURING KUNSTSTOF 

foto 1. Drinkrietjes, speelgoed foto 2. Isolatie, slippers 
— 

foto 5. Kleerhangers, meermalig foto 6. Babyfoon (e-waste) 

foto 9. Speelgoed foto 10. Koffer, poot van parasol 

4111110'  

foto 13. Inflatables (zwemband) 	foto 14. Inflatable (zwembad) 

foto 3. Koffiezetapparaat (e-waste) 	foto 4. Speelgoed 

foto 7. Speelgoed foto 8. Luchbox, bakjes 

oto 11. Emmer, kunstsgras, infiatable foto 12. Infiatables, wc verkleiner 



 Aan : Algemeen Bestuur 
Vergadering : 13 april 2017 
Agendapunt : 8, ter besluitvorming 
Van : Dagelijks Bestuur 
Onderwerp : Wijziging GR Belastingsamenwerking 

Rivierenland (BSR) 
 

 
Voorstel 
1. In te stemmen met de voorgestelde wijziging van GR BSR, waardoor geringe begrotingswijzigingen 
niet meer aan de deelnemers in BSR voor zienswijze worden voorgelegd. 
 

 
Inleiding 
In de GR BSR is bepaald dat de deelnemers in BSR (waaronder GR Avri) een zienswijze op een 
begrotingswijziging kunnen indienen als de deelnemersbijdrage hierdoor wijzigt. In de praktijk blijkt dat 
iedere begrotingswijziging binnen BSR direct leidt tot een wijziging van deze deelnemersbijdrage en 
zodoende het volledige besluitvormingsproces binnen raden en algemeen besturen moet doorlopen. 
Dit geldt ook voor begrotingswijzigingen met zeer geringe gevolgen voor de deelnemers. Het AB van 
BSR stelt haar deelnemers nu voor om geen zienswijze meer te vragen voor begrotingswijzigingen die 
niet meer dan 3% afwijken van de primitieve begroting van BSR. De totale deelnemersbijdrage in de 
primitieve begroting 2017 van GR BSR bedraagt € 6.703.000, de voorgestelde totale bandbreedte van 
3% bedraagt daarmee € 201.000. 
 
Beoogd effect 
Snellere besluitvorming binnen BSR voor geringe wijzigingen van de begroting. 
 
Argumenten 
1.1. De doorlooptijd van geringe begrotingswijzigingen van BSR wordt versneld door deze wijziging 
Deze begrotingswijzigingen worden niet meer voorgelegd aan de deelnemers. Het ambtelijk apparaat 
van BSR en haar deelnemers wordt hierdoor aanzienlijk ontlast. 
 
Kanttekeningen 
1.1. Het AB krijgt hierdoor geen tussentijds inzicht in geringe wijzigingen op de begroting van BSR. 
Alle begrotingswijzigingen worden wel steeds voorgelegd aan het AB van BSR. Daarnaast is Avri 
vertegenwoordigd in het ambtelijk overleg binnen BSR waarin alle begrotingswijzigingen worden 
behandeld en wordt het DB van Avri hierover geïnformeerd. Tot slot worden bij bijzondere 
aangelegenheden binnen BSR, zoals de toetreding van een deelnemer, altijd een begrotingswijziging 
ter zienswijze aangeboden. 
 
1.2 De afwijking op de begroting van Avri kan groter zijn dan 3%. 
De voorgestelde afwijking is gebaseerd op de primitieve begroting van BSR. Deze begroting wordt 
gelijktijdig opgesteld met de begroting van GR Avri, waardoor de definitieve cijfers van BSR niet tijdig 
beschikbaar zijn om in de begroting van Avri te kunnen worden opgenomen. Hierdoor bestaat de kans 
dat de bijdrage in de begroting van Avri afwijkt van de bijdrage op basis van de primitieve begroting 
van BSR en de afwijking op de Avri begroting groter kan zijn dan 3%. Er is ambtelijk overleg om op 
basis van de laatste inzichten een zo zuiver mogelijke deelnemersbijdrage in de begroting van Avri te 
verwerken. Het DB van Avri kan besluiten om het AB alsnog te informeren over de 
begrotingswijzigingen van BSR.  
 



Communicatie 
Niet van toepassing. 
 
Financien 
Op basis van de deelnemersbijdrage van GR Avri (€ 343.000) heeft dit tot gevolg dat afwijkingen 
binnen de € 10.000 (3%) niet meer voor zienswijze aan het AB Avri worden voorgelegd.  
De aanvullende bijdrage van Avri voor de specifieke investeringen ten behoeve van 'meerdere 
aanslagjaren op één biljet' blijft voor de berekening van de afwijking buiten beschouwing. 
 
Uitvoering 
Niet van toepassing. 
 
Bijlagen 
Brief wijziging GR Belastingsamenwerking Rivierenland 
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