
NAAR EEN CIRCULAIRE TOEKOMST

TAAKGEBIEDEN AVRI

PROCES HOUTSKOOLSCHETS
Onder de noemer Houtskoolschets brengen de gemeenten van regio

Rivierenland samen de toekomstige richting van Avri in kaart.

De Houtskoolschets geeft antwoord op twee centrale vragen:

Dit document maakt onderdeel uit van dat proces.

Waarom ontwikkelt Avri nieuwe dienstverlening, naast het regulier

inzamelen van afval?

Wat brengt gemeenten meer in positie om Avri te besturen en wat 

geeft Avri handelingssnelheid?
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procesleider:
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meijers@avri.nl of 06-19275046
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TIJDENS DE STARTBIJEENKOMST STONDEN WE STIL BIJ DE 
EFFECTEN VAN KLIMAATVERANDERING. WANT VEEL VAN 
ONZE NATUUR- EN MILIEUPROBLEMEN ZIJN TE HERLEIDEN 
NAAR ONZE VERSPILLENDE OMGANG MET GRONDSTOFFEN.

TER VOORBEREIDING OP DAT GESPREK IS HET DOCUMENT 
‘BELEIDSRUIMTE VOOR GEMEENTEN’ GEMAAKT. DAARIN 
LAZEN WE OVER DE GEMEENTELIJKE OPGAVEN OP WEG 
NAAR EEN CIRCULAIRE TOEKOMST.
VAN VN-AMBITIES TOT LOKALE AMBITIES; ALLEN GAAN 
OVER DE WEG VAN VERWIJDERING VAN AFVAL, NAAR HET
REPAREREN, HERGEBRUIKEN EN RECYCLEN ERVAN. VAN 
LINEAIR NAAR CIRCULAIR. VAN AFVAL NAAR GRONDSTOF.

IN DIT VOLGENDE DOCUMENT ‘TAAKGEBIEDEN AVRI’
MAKEN WE DE STAP VAN URGENTIE EN AMBITIES NAAR
CIRCULARITEIT IN DE PRAKTIJK. WE LEGGEN HET
VERBAND TUSSEN AMBITIES EN HET WERKVELD VAN AVRI.

“AVRI IS ONDERNEMEND”



AVRI EN CIRCULARITEIT
Beperking- en hergebruik van primaire grondstoffen hangen nauw samen met vermindering van 
CO2-uitstoot. Maar er is meer dan dat. Nu al voert Avri een aantal taken uit vanuit de doelstelling 
circulariteit op meerdere maatschappelijke opgaves.

Onderstaand schema (PBL) maakt zichtbaar hoe de circulaire economie invloed heeft op alle 
vier de maatschappelijke opgaves. De taken in transitie die Avri al uitvoert zijn aan het schema 
toegevoegd.
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BELEIDSTHEMA’S

Bron: PBL

circulaire
economie

Avri rijdt met elektrisch aangedreven werktuigdragers onkruidbeheersing; werkbussen 
voor het legen van afvalbakken en werkt met elektrisch aangedreven handgereedschap.
Werkbussen rijden op CNG (aardgas).
In voorbereiding is de realisatie van het acculaadplein voor wagens dijkverzwaring en op 
termijn voor het laden van de eigen (vuilnis)wagens. Ook worden voorbereidingen
getroffen om diesel van plantaardige oliën en restafval (HVO) te gaan gebruiken.

Avri gebruikt gerecycled winterdienstmateriaal in de buitenruimte.
Het snoeihout van knotwilgen wordt als biomassa afgezet in de buitenruimte.
Afgedankt textiel wordt in de regio hergebruikte en gerecycled (Cirtex).
Plastics worden uit incontinentiemateriaal onttrokken voor nieuwe producten.
Nieuw buitenmeubilair in de regio wordt gemaakt van gebruikt plastic (Pleintje van
morgen).
Tuinafval (voor compost voor de regionale fruitteelt) wordt onttrokken uit Groente en
Fruitafval. Groente en fruitafval wordt gebruikt voor het kweken van larven.

In de buitenruimte worden plantvakken afgedekt 
met gemalen olifantengras (miscantus) tegen 
zaadonkruid.
Biologisch zout wordt gebruikt voor de
gladheidbestrijding

grondstoffen



WAT GEMEENTEN AVRI VRAGEN

TAKEN IN TRANSITIE NAAR EEN CIRCULAIRE TOEKOMST

Taken die Avri uitvoert voor de gemeenten zijn beschreven in de Gemeenschappelijke Regeling (GR):

Zorg dragen voor inzameling van huishoudelijke afvalstoffen;
Zorg dragen voor de inzameling van grove huishoudelijke afvalstoffen;
Zorg dragen voor de afzonderlijke inzameling van groente- fruit- en tuinafval;
Verwerken of doen verwerken van ingezamelde afvalstoffen;
Inzamelen van bedrijfsafval;

Daarbij geldt dat additionele taken en bevoegdheden (zoals groenbeheer, wegenbeheer of speelvoorzieningen) zijn vastgelegd in dienstverle-
ningsovereenkomsten voor de betreffende gemeente. Om risico bij nieuwe activiteiten of projecten te mijden zijn deze sinds 1999 ondergebracht 
in Avri Realisatie BV. De aanleg, beheer en exploitatie van het zonnepark is sinds 2014 in Avri Solar BV ondergebracht.

Formuleren van ambitieuze doelstellingen 
op afvalpreventie en -scheiding, reductie 
en recycling van afval [1].

[1] uitvoeringsprogrqmma vang, pagina 4 | [2] nederland circulair in 2050, pagina 65 | [3] ontwerp beleidsprogramma klimaat, pagina 39 en 40 |
[4] uitvoeringsprogramma vang, pagina 36 | [5] uitvoeringsprogramma circulaire economie, pagina 80.

Vervullen spilfunctie in het beheer van
afval en in hergebruik van grondstoffen, 
teneinde deze zo hoogwaardig mogelijk te 
recyclen in een steeds grotere afzetmarkt [2].

Aanjagen en stimuleren van marktinno-
vaties gericht op een klimaatneutrale en 
circulaire infrastructuur [3].

Aanjagen en stimuleren van de start van 
circulaire ketenprojecten [4, 5].

Aanjagen en stimuleren van circulaire
plastic- en textielhubs [4].

Stimuleren en faciliteren van decentrale
kennisontwikkeling [5].

Het vergroten van circulaire kennis en 
het stimuleren van gedrag dat past in een 
circulaire economie [3].
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FINANCIERING

TAKEN IN TRANSITIE DOOR GEMEENTEN EN AVRI

Avri heeft – net als andere afvalverwerkers in Nederland – stappen gezet van lineaire afvalinzamelaar naar circulaire ketenpartner. 
En geeft deels al invulling aan de opgaven waaraan de EU en Rijksoverheid gemeenten stelt.

Regionale 
textiel
recycling Cir-
tex (allen)

Gemeentelijke 
zwerfafval-
projecten 
(Neder-Betu-
we, Tiel, West 
Maas en Waal, 
West Betuwe)

subsidie Rijk 
en regio

subsidie Rijk 
en regio

subsidie Rijk 
en regio

subsidie Rijk 
en regio

gemeente-
begroting

gemeente-
begroting

Afvalcoaches 
voor educatie 
(allen)

Buitenmeubilair 
van gebruikt 
plastic Pleintje 
van morgen 
(allen)

Incontinen-
tiemateriaal 
gescheiden 
inzamelen 
voor plastics 
(Tiel, West 
Betuwe,
Neder-
Betuwe en 
Zaltbommel)

Onderzoek T 
uit GF afval 
onttrekken uit 
nascheiding 
(allen)


