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Tijdens het proces houtskoolschets komen in gesprek allerlei thema’s aan de orde, waarvan nog niet 

iedereen altijd een helder beeld heeft. Het gaat om het duiden van begrippen en om de wens om meer 

inzicht te krijgen in besluitvormingsprocessen en rollen. De antwoorden worden steeds opgehaald in 

gesprek met Avri en via deskresearch en via dit memo teruggekoppeld naar de raadswerkgroep. Dit 

memo is een van de bouwstenen voor de houtskoolschets. 

 

Inhoud 

1. Plastic- en textielhubs 

1a. Wat is een hub? 

1b. Waarom worden de afvalstromen textiel en plastic afzonderlijk genoemd door het rijk? 

1c. Op welke schaal moeten zij verwerkt worden/ hoeveelheden in tonnages? 

 

2. Invulling geven aan de opgave van lineair naar circulair 

2a. Wat is de rol van Avri, waar begint en eindigt deze? 

2b. Wie beslist over de inzet van Avri op taken in transitie? 

2c. Hoe houdt de gemeenteraad grip op de kosten? 

2d. Kan voor een andere financieringssystematiek gekozen worden? 

 

3. Bevoegdheden 

3a. Wat is de bevoegdheid van de gemeenteraad en wat die van Avri? 

 

4. Levert de uitgebreide UPV na verloop van tijd geld op? 

 

5. Wat zijn de consequenties van maatwerk per gemeente? 

 

6. Welke gunningcriteria duurzaamheid hanteert Avri bij de inkoop? 

 

MEMO VRAAG EN ANTWOORD 
 

1. Plastic- en textielhubs 

In de opgaven voor gemeenten die het Rijk formuleert, worden gemeenten aangemoedigd ‘plastic- en 

textielhubs aan te jagen en stimuleren’. Maar wat zijn dat eigenlijk, ‘hubs’? Hoewel Cirtex er een 

voorbeeld van is, is het toch een wat ongrijpbare term. En waarom richt het zich expliciet op de 

afvalstromen plastic en textiel? 

 

1a. Wat is een hub? 



Een hub betekent letterlijk het middelpunt van een netwerk. Waarin verschillende partijen met een 

verschillende functie in een bepaalde keten worden samengebracht. Zo maken zij elkaars functioneren 

mogelijk en zo versterken zij elkaar. 

 

In een circulaire grondstoffenhub1 staat het komen tot een circulair systeem centraal. Er is geen 

eenduidige definitie van een circulaire plastic- of textielhub, omdat ze steeds anders worden vormgegeven 

en omdat concepten nu nog volop in ontwikkeling zijn. In elk geval zijn ze erop gericht textiel en plastic zo 

goed mogelijk te kunnen hergebruiken, repareren of recyclen. 

 

Cirtex2 (Circulair Textiel sorteercentrum Rivierenland) is ook een voorbeeld van een circulaire textielhub. 

In dit voorbeeld worden de inzamelaar (Avri), de kringloopwinkel (2switch), een organisatie voor sociale 

werkvoorziening (Werkzaak Rivierenland) en sociale ondernemers (HTEX in Tiel en bijvoorbeeld Olga’s 

atelier in Culemborg) verbonden. 

Ook doelen op circulariteit komen bij elkaar: toegenomen hergebruik en recycling van textiel; minder 

transport en dus minder CO2-uitstoot; Avri ontvangt marktconforme prijzen, wat een afgenomen 

afhankelijkheid van internationale marktfluctuaties betekent. 

 

1b. Waarom worden de afvalstromen textiel en plastic afzonderlijk genoemd door de 

rijksoverheid? 

Met name de EU maakt de algemene redenen op verschillende websites expliciet: 

- In vergelijking met gft en papier en karton, belanden textiel en plastic nog het vaakst bij het restafval 

(ongeveer de helft) en zijn – als het wel gescheiden wordt ingezameld – vaak vervuild. 

- Het percentage textiel en plastic dat wel gescheiden wordt ingezameld maar niet wordt hergebruikt of 

gerecycled, is het grootst van al het ingezamelde afval3. Van textiel wordt bijvoorbeeld wereldwijd nog 

geen 1% alle kledij hergebruikt of gerecycleerd. 

 

Textiel 

Specifiek voor kleding, schoeisel en huishoudtextiel geldt dat zij watervervuiling (door het verven en het 

vrijkomen van microvezeldeeltjes), broeikasgasemissies en afvalstorting veroorzaken. Om textiel te 

vervaardigen worden daarbij veel grondstoffen en water gebruikt (nu is er nog geen strenge norm voor 

watergebruik). In de EU-strategie wordt in maatregelen voorzien om dit voor 2030 te keren. 

 

Daarbij komt dat er voortdurend nieuwe kledingtrends worden aangeboden aan heel goedkope prijzen. Dit 

heeft geleid tot een grote toename van de hoeveelheid kledij die wordt geproduceerd en weggegooid. 

Mede doordat kleding van minder goede kwaliteit is. Mensen gaan ook anders om met kleren die ze niet 

langer willen: in plaats van die kleren weg te geven, gooit men ze weg4. 

 

Plastic 

Specifiek voor plastic geldt dat het afval van verpakkingsmateriaal in Europa in 2017 een recordhoogte 

bereikte. De productie van plastic, en daarmee ook van plastic afval, is in enkele decennia exponentieel 

gegroeid. Van 1,5 miljoen ton in 1950 tot 359 miljoen ton in 2018 wereldwijd. Bijna een derde van het 

plastic afval wordt in Europa gerecycled, circa 25% van al het geproduceerde plastic afval wordt gestort. 

 

De helft van het ingezamelde plastic voor recycling wordt geëxporteerd om te worden verwerkt in landen 

buiten de EU. Redenen voor de export zijn een gebrek aan capaciteit, technologie of financiële middelen 

 
1 Grondstoffenhubs 
2 Cirtex en visual Cirtex 
3 VANG 
4 EU de impact van textielproductie  

https://www.gbn.nl/updates/circulaire-grondstoffen-hubs/
https://cirtex.nl/
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https://vang-hha.nl/kennisbibliotheek/uitvoeringsprogramma-vang-huishoudelijk-afval/
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/society/20201208STO93327/de-impact-van-textielproductie-en-afval-op-het-milieu-infografiek


om het afval lokaal te behandelen. Voorheen werd een aanzienlijk deel van het geëxporteerde plastic 

afval naar China verscheept, maar door recente beperkingen op de invoer van plastic afval in China zal de 

EU-export waarschijnlijk verder afnemen. Dit brengt het risico met zich mee van meer verbranding en 

storten van plastic afval in Europa. Ondertussen probeert de EU circulaire en klimaatvriendelijke manieren 

te vinden om haar plastic afval te beheren5. 

 

1c. Op welke schaal moeten zij verwerkt worden? Wat zijn de hoeveelheden in tonnages? 

Textiel 

Een gemiddelde persoon in de EU koopt vandaag 40% meer kledingstukken dan in 1996. Tegelijk is ook 

de levensduur van kledingstukken korter geworden. Europeanen kopen jaarlijks bijna 26 kg aan textiel en 

gooien jaarlijks ongeveer 11 kg textiel weg. De overgrote meerderheid (87%) daarvan komt in de 

verbrandingsoven of op stortplaatsen terecht (bron voetnoot 4). 

 

Plastic 

Het lage aandeel van kunststofrecycling in de EU betekent grote verliezen voor zowel de economie als het 

milieu. Naar schatting gaat 95% van de waarde van kunststof verpakkingsmateriaal na eerste gebruik 

verloren voor de economie. Wereldwijd schatten onderzoekers in 2019 dat de productie en verbranding 

van plastic meer dan 850 miljoen ton broeikasgassen in de atmosfeer heeft gepompt. Tegen 2050 zou die 

uitstoot kunnen oplopen tot 2,8 miljard ton, waarvan een deel vermeden kan worden door betere recycling 

(bron voetnoot 5). 

 

Hoeveelheden regio Rivierenland 

In 2021 is er door Avri 1.700 ton textiel ingezameld en 8.100 ton PMD (Plastic, Metaal, Drankkartons). 

Daar is plastic dus een onderdeel van, losse cijfers van de hoeveelheid plastic zijn niet beschikbaar. 

 

2. Invulling geven aan de opgave van lineair naar circulair 

Van rijkswege worden gemeenten aan opgaven gesteld om bij te dragen aan een nieuw, circulair 

systeem. Concepten zijn nog niet of op onderdelen uitgewerkt. Wat moet gebeuren om van een lineair 

naar circulair systeem te komen is op hoofdlijnen helder, maar verantwoordelijkheden zijn nog niet belegd, 

concepten nog in ontwikkeling. Avri heeft met Cirtex en bijvoorbeeld het ‘pleintje van morgen’ laten zien 

niet te wachten op een nieuw, circulair systeem, maar eraan te beginnen mee te bouwen. 

 

2a. Wat is de rol van Avri, waar begint en eindigt deze? 

Avri kan op twee plekken in de keten een cruciale rol spelen op de weg naar een circulair systeem: 

 

Dichtbij inwoners 

Avri staat als afvalinzamelaar en als beheerder van de openbare ruimte dichtbij inwoners; 

Inwoners kunnen enorm bijdragen aan het sluiten van de keten, door bewust te kopen, afgedankte spullen 

voor hergebruik aan te bieden, afval te scheiden en te weten waarvoor zij dat doen. Communicatie voor 

het creëren van bewustwording en draagvlak is onontbeerlijk. 

 

Ook in het beheer van de openbare ruimte staat Avri dichtbij inwoners en dichtbij kansen om biodiversiteit 

te bevorderen en klimaat adaptieve maatregelen te treffen. 

 

Grondstoffen in handen 

Avri heeft de grondstoffen in handen. Aan de grondstoffenkant kan worden gekeken hoe de meeste 

waarde kan worden toegevoegd om tot hoogwaardigere grondstoffen te komen. 

 
5 Plastic afval en recyling in de EU 

https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/society/20181212STO21610/plastic-afval-en-recycling-in-de-eu-feiten-en-cijfers


Omdat Avri dagelijks met de grondstoffen bezig is en inwoners ziet, is het makkelijker om te zien waar 

kansen liggen om te innoveren. Op deze plekken wil Avri kansen in kaart brengen. Wat niet wil zeggen dat 

Avri ook alle taken zelf wil en kan uitvoeren. Dit vraagt om het maken van afwegingen. 

 

Het kan interessant zijn om samenwerking met regionale partners te starten om de regionale economie en 

werkgelegenheid te stimuleren en transportkosten te beperken. Zoals in het voorbeeld van Cirtex. 

In andere gevallen kan het juist beter zijn om iets uit te besteden of door de markt te laten oppakken. 

 

Een voorbeeld is de verwerking van luiers en incontinentiemateriaal. Dit wordt nu bij (een aantal) 

gemeenten apart ingezameld door Avri, alleen afgeleverd bij ARN die het materiaal verwerkt. Op die 

manier draagt Avri bij aan de recycling hiervan, terwijl het zelf geen extra taak op zich neemt of kosten 

maakt. Avri is op weg naar een circulaire economie te zien als ‘ketenregisseur grondstoffen’ of als 

‘kringlopensluiter’. 

 

2b. Wie beslist over de inzet van Avri op taken in transitie? 

In het voorbeeld van Cirtex heeft een zienswijzeprocedure plaatsgevonden, waarbij het bestuur van Avri 

het initiatief aan alle gemeenteraden heeft gepresenteerd en om toestemming heeft gevraagd. Hoewel de 

beslissing voor het al dan niet uitvoeren van deze taak bij het algemeen bestuur ligt, hecht zij aan 

draagvlak vanuit gemeenteraden. Tegelijk is zichtbaar geworden dat de duur van dit proces – van 

draagvlak tot toestemming – een risico met zich meebrengt voor planrealisatie. Doordat de markt snel 

beweegt, kunnen besluitvormingsprocessen van de acht gemeenteraden innovatieprocessen afremmen of 

belemmeren. 

 

2c. Hoe houdt de gemeenteraad grip op de kosten? 

In het voorbeeld van Cirtex is financiële haalbaarheid eerst onderzocht. Dat heeft geresulteerd in een 

businesscase: voor de inwoner brengt het geen extra kosten met zich mee en is erop gericht dat in de 

toekomst zoveel mogelijk waarde wordt gecreëerd, wat een dempend effect heeft op de hoogte van de 

afvalstoffenheffing voor onze inwoners. ‘Geen extra kosten voor de inwoner’, want Avri wordt in zijn 

geheel rechtstreeks en enkel gefinancierd vanuit de afvalstoffenheffing die wordt betaald door inwoners. 

 

Gemeenteraden houden grip op de kosten, doordat Avri via businesscases de effecten van eventueel 

nieuw te starten taken in transitie in kaart brengt en aan gemeenten presenteert om zodoende te laten 

zien dat het past binnen de door de raden gestelde kaders op circulariteit. En doordat Avri in de P&C 

cyclus verantwoording aflegt over inzet van middelen. 

 

2d. Kan voor een andere financieringssystematiek gekozen worden? 

Kenmerken huidige systematiek 

De financieringssystematiek die wij hanteren kenmerkt zich dus doordat Avri in zijn geheel en rechtstreeks 

gefinancierd wordt uit de afvalstoffenheffing die wordt betaald door inwoners. Er worden tot op heden 

geen middelen vanuit de gemeentebegroting toegevoegd. Ook niet voor de transitie naar circulariteit. Met 

uitzondering van middelen voor de uitvoering van lokaal beleid, zoals zwerfafvalprojecten. 

 

Het betekent dat wanneer Avri investeringen doet voor de langere termijn, dit direct invloed heeft op de 

hoogte van de afvalstoffenheffing en dus direct voelbaar is in de portemonnee van inwoners. Het betekent 

dat wanneer Avri investeringen doet voor de langere termijn, dit direct invloed heeft op de hoogte van de 

afvalstoffenheffing en dus direct voelbaar is in de portemonnee van inwoners. Er is overigens geen 

andere afvalinzamelaar in Nederland bij ons bekend met eenzelfde systematiek als Avri. 

 

Het Rijk heeft wel middelen voor de transities (energie en grondstoffen) opgenomen in de uitkering van 

het gemeentefonds. Het is aan de gemeenteraden hoe zij hiermee omgaan. Gemeenten kunnen ervoor 

kiezen rijksmiddelen die incidenteel en structureel beschikbaar worden gesteld voor gemeenten toe te 

voegen.  



Mogelijkheden 

Gemeenten kunnen de investeringsruimte van Avri vergroten door incidentele middelen als 

ontwikkelbudget beschikbaar te stellen, voor het incidenteel doorvoeren van innovaties. Uit dat budget 

zouden aanloopverliezen kunnen worden gedekt. Op deze manier komt het niet ten laste van de 

afvalstoffenheffing en dus van inwoners, wat structureel belastingsruimte oplevert voor gemeenten. Over 

dit budget zou specifieke verantwoording kunnen worden gevraagd, zodat gemeenten grip houden. 

Daarnaast kunnen partners met investeringsruimte worden gezocht en subsidiemogelijkheden worden 

verkend. 

 

Innen afvalstoffenheffing 

In de huidige situatie int Avri de afvalstoffenheffing. Dit kan ook door gemeenten worden gedaan wat het 

neutraler maakt. In dat geval stuurt Avri de factuur aan gemeenten en kan de gemeente bepalen hoe zij 

dit willen dekken (vanuit de afvalstoffenheffing of ook vanuit andere middelen zoals bijvoorbeeld de 

rijksmiddelen voor de transitie circulariteit. 

 

3. Bevoegdheden 

Besluitvormingsprocessen van de gemeenteraden en besluitvormingsprocessen in samenwerking met 

private partijen in de transitie naar een circulair systeem, sluiten niet altijd op elkaar aan. Het roept de 

vraag op naar welke bevoegdheden de gemeenteraad en Avri op dit moment nu concreet hebben, 

vastgelegd in de GR. En het roept de vraag op of proces en communicatieafspraken te optimaliseren zijn. 

Zodat ieder de eigen positie kan innemen. 

 

3a. Wat is de bevoegdheid van de gemeenteraad en wat die van Avri? 

Gemeenteraden 

De gemeenteraden hebben een kaderstellende (en controlerende) rol. Zij stellen visie en beleid op 

hoofdlijnen vast, gegeven de (inter)nationale wetgeving en beleid. Zij bepalen welke doelen behaald 

moeten worden binnen welke termijn en stellen dat indien nodig bij. 

 

Avri 

Hoe ervoor wordt gezorgd dat deze doelen bereikt worden is gedelegeerd aan Avri. Avri ontwikkelt beleid 

op afval en voert taken uit rondom afvalinzameling en beheer van de openbare ruimte en handhaving. 

Daarnaast initieert het aantal taken die bouwen van een lineair naar een circulair systeem. Avri stelt de 

afvalstoffenverordening op en heeft de bevoegdheid deze vast te stellen. 

 

De GR beschrijft dat Avri als taak heeft om afval in te zamelen, te verwerken of te doen verwerken. 

Waarde creëren is goed voor het milieu én de portemonnee. Op dit moment wordt er door Avri nog niets 

verwerkt. Met het oog op stijgende brandstofprijzen en fluctuerende grondstoffenprijzen zou dit in de 

toekomst mogelijk kunnen veranderen. 

 

Gemeenteraden en Avri 

De verantwoordelijkheid voor het initiëren van taken in transitie naar circulariteit ligt bij beiden. Er is nog 

geen regionale ambitie geformuleerd op circulariteit, terwijl Avri, om bij te dragen aan het komen tot een 

circulaire economie, niet kan blijven doen wat zij altijd deed. Het is aan gemeenteraden te duiden wat de 

maatschappelijke opgave is en welke doelen daarin gehaald moeten worden. Dit is overigens waarin de 

houtskoolschets, op initiatief van de gemeenteraden, voorziet. Het is aan Avri kansen te herkennen en 

actie te zetten op het behalen van de doelen. 

 

4. Levert de uitgebreide UPV6 na verloop van tijd geld op? 

 
6 Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) is een veelgebruikte vorm van beleid om de transitie naar een 

circulaire economie in de Europese Unie te ondersteunen. 



Een UPV betekent dat de producent (degene die het product op de Nederlandse markt brengt) 

verantwoordelijk wordt gemaakt voor zijn product gedurende de hele levenscyclus van het product, 

inclusief het afvalbeheer. 

 

De kaders voor een UPV worden bepaald door wet- en regelgeving. Om de stap naar meer circulariteit te 

zetten is ook flankerend beleid nodig wat veelal vanuit Europa tot stand komt. Om dit te bewerkstelligen is 

ketensamenwerking nodig waarin Avri als inzamelaar een schakel is. Avri krijgt een vaste vergoeding voor 

het inzamelen van het product. Daarentegen zijn wij geen eigenaar meer van het product. De hoogte van 

de vergoeding is niet altijd toereikend om de kosten van inzameling en afschrijving van voorzieningen te 

borgen. 

 

Het is voorstelbaar dat dit in principe geld op kan/ zal leveren aangezien de producenten in dat geval mee 

gaan betalen aan de circulariteit, wat zich zou kunnen vertalen in opbrengsten voor Avri. Maar met 

zekerheid is dit niet te zeggen. 

 

5. Wat zijn de consequenties (financieel en in de besturing) als per gemeente maatwerk wordt 

afgenomen en dus de gezamenlijkheid wordt losgelaten? 

Het voordeel van het loslaten van gezamenlijkheid is dat gemeenten over alles kunnen beslissen wat zij 

hoe willen. In de huidige situatie wordt al ruimte gegeven aan wie niet mee wil doen met een activiteit. 

Zoals bij de inzameling incontinentiemateriaal. Alle gemeenten die meededen hanteerden hiervoor andere 

uitgangspunten. Waarvoor betreffende gemeenten betalen. 

 

Het nadeel is dat efficiencyvoordeel snel wegvalt, je raakt het schaalvoordeel kwijt. Het leidende principe 

van schaalvoordeel wordt ondergraven door maatwerk. Dit kan tot een heel inefficiënte bedrijfsvoering 

leiden en kan uiteindelijk ook leiden tot uittreding aangezien het maatwerk leidt tot kostenverhoging. 

 

6. Welke gunningcriteria duurzaamheid hanteert Avri bij de inkoop? 

Duurzaamheidscriteria staan vermeld in het Avri Inkoop en Aanbestedingsbeleid (2021). Voor uw gemak 

is de betreffende paragraaf 9 geciteerd: 

 

Nastreven van maatschappelijk verantwoord inkopen 

Avri streeft, binnen de financiële begrotingskaders, naar het realiseren van maatschappelijk verantwoord 

inkopen (MVI) doelen om hiermee CO2-uitstoot, milieu-impact en grondstoffengebruik te verminderen en 

om een inclusieve arbeidsmarkt te realiseren en om misstanden voor mens en milieu aan te pakken. 

 

Avri volgt hierbij de definitie van het begrip MVI zoals vastgesteld door pianoo.nl in opdracht van de 

rijksoverheid. Voor opdrachten met een geraamde opdrachtwaarde boven € 50.000,-, wordt MVI, daar 

waar mogelijk/ wenselijk, opgenomen in de gunningcriteria bij inkoop- en aanbestedingstrajecten. 

Landelijke MVI-criteria zijn beschikbaar mvicriteria.nl. De MVI-criteriatool ondersteunt bij maatschappelijk 

verantwoord inkopen. In de tool staan de meest recente MVI-criteria voor diverse productgroepen. 

 

Tevens werken wij voor aankopen boven de € 100k met een startformulier dat verplicht ingevuld dient te 

worden en waarin wij onder meer vragen in hoeverre de uitgangspunten van het Inkoop- en 

Aanbestedingsbeleid zijn meegenomen of te onderbouwen waarom dit niet zo is. Dit doen wij juist om de 

aansluiting te borgen met ons inkoopbeleid. Duurzaamheid staat bij onze inkoop hoog in het vaandel; 

bijvoorbeeld met de aanschaf van voertuigen weegt dit punt zwaar mee. 

 

<< 

https://www.avri.nl/over-avri-bestuur/publicaties-en-documenten/
https://www.mvicriteria.nl/nl

