JAARBERICHT

JAARBERICHT 2019

Een compliment
aan alle inwoners
van Rivierenland

AVRI

1

JAARBERICHT 2019

INLEIDING

Dit Avri-jaarbericht is een samenvatting van de jaarstukken 2019. Het geeft u een
kort overzicht van al onze activiteiten en behaalde resultaten. Het was een bijzonder
en bewogen jaar waarin we samen met gemeenten en inwoners belangrijke stappen
hebben gezet op weg naar een schoon Rivierenland. Vooral de overgang naar een
nieuwe manier van afval inzamelen had veel voeten in aarde. Maar de resultaten
mogen er zijn. Dankzij de invoering van het omgekeerd inzamelen daalde de
hoeveelheid restafval in 2019 met maar liefst 38% van 124 kg naar 100 kg restafval
per persoon! Een indrukwekkende afname die een groot compliment rechtvaardigt.
Niet alleen aan gemeenten en Avri-medewerkers die het faciliteerden, maar vooral
aan alle inwoners van Rivierenland voor wie het een grote verandering was. Zij hebben
deze omslag uiteindelijk gerealiseerd.
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Ibor en Handhaving
In 2019 heeft Avri voor zes van de acht aangesloten gemeenten taken op het
terrein van handhaving en IBOR (Integraal Beheer Openbare Ruimte) uitgevoerd.
Ondanks de droogte in 2019, die het werk soms lastig maakte, zijn nagenoeg alle
onderhoudswerkzaamheden tot tevredenheid afgerond. En meer gemeenten vroegen
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ons handhavingstaken uit te voeren in de openbare ruimte zoals handhaving op honden-,
jeugd- en parkeeroverlast, toezicht op naleving van Drank- en Horecawetgeving en controles op
evenementen.
Externe factoren
Helaas hebben we niet alles zelf in de hand. Externe factoren zoals rijksbelasting op vuilverbranding,
de instortende mondiale grondstofmarkten en – dichterbij huis – vervuiling en afvaltoerisme leiden
ertoe dat de financiële weerstand van Avri verder is afgenomen. En hoewel alles wordt gedaan om
tekorten op te vangen, moeten we daar in 2020 met de regiogemeenten over in gesprek.
Dat neemt niet weg dat er veel is gerealiseerd. Ik dank alle inwoners, gemeenten, partners en Avrimedewerkers voor hun geweldige inzet in het afgelopen jaar voor een schoon Rivierenland en heb
het volste vertrouwen dat we onze bijzondere samenwerking in 2020 succesvol zullen voortzetten.
Walter Brouwer
Directeur Avri

Inhoud afvalcontainer gemiddeld per jaar (kg/inwoner)

2019

0,6 kg
7 kg
3,8 kg
21 kg

milieustraat*
121 kg
0,6 kg
7,2 kg
3,8 kg
22 kg

23 kg
47 kg

25 kg
40 kg

overig (kca, frituurvet, grof vuil)

textiel

papier

glas

138 kg
147 kg

pmd
papier
gft-afval

116 kg

100 kg

restafval

* Afval voor de milieustraat zoals grofvuil, elektrische apparaten, klein chemisch afval etc.
** inclusief blik

Vier hoofddoelen
Avri is een klantgerichte overheidsorganisatie die op een duurzame wijze regionaal het afval
inzamelt en in nauwe samenwerking met de regiogemeenten en haar inwoners, Rivierenland
onderhoudt. We werken voor en door de regio. In dit jaarbericht gaan we vooral in op de bereikte
resultaten rond de vier hoofdoelen van Avri die in Rivierenland centraal staan: circulariteit,
leefbaarheid, inclusiviteit en duurzaamheid. Het zijn deze vier doelen die in 2019 leidend waren
in onze werkzaamheden rond Afvalbeheer en Integraal Beheer Openbare Ruimte. En ook in 2020
staan ze weer hoog op onze agenda.
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HOOFDDOEL 1

CIRCULARITEIT

Hoeveelheid restafval daalt met 38%.

AF

Avri streeft na dat grondstoffen zo schoon mogelijk
worden ingezameld en ze kunnen worden hergebruikt
waardoor we het milieu minder wordt belast. Het
aanbieden van afval wordt ook steeds duurder.
Zonder zorgvuldige scheiding ervan zouden de kosten
en afvalstoffenheffing veel hoger uitvallen voor
gemeenten en burgers. Het is daarom van vanuit
milieuoogpunt en kostenbeheersing van groot belang
om hier ook de komende jaren aandacht aan te geven.
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De Nederlandse overheid heeft als doel om in 2050
een 100% circulaire economie te zijn. In het verlengde
daarvan hebben de regiogemeenten van Avri zich ten
doel gesteld om in 2020 maximaal 75 kg restafval per
inwoner per jaar te produceren. Een gedurfde ambitie
want in 2013 was het met 216 kg per inwoner bijna
drie keer zoveel. Om de doelstelling te bereiken zijn de
afgelopen jaren al diverse maatregelen doorgevoerd.
Op 1 juli 2019 is daar de zogenaamde ‘comfortprikkel’
aan toegevoegd. Dat betekent dat alleen grondstoffen
nog aan huis worden ingezameld en dat inwoners
binnen de kernen het restafval naar de ondergrondse
wijkcontainer moeten brengen waarvoor zij betalen.
Er zijn in 2019 ongeveer 500 ondergrondse containers
in gebruik genomen, verspreid over de acht
regiogemeenten. Er is hard gewerkt om de startdatum
van 1 juli te halen. De start was moeizaam omdat er
toegangsproblemen waren met een klein deel van de
nieuw geplaatste ondergrondse containers. Bovendien
kwamen we bij het plaatsen van de containers kabels,

leidingen en kwelwater tegen wat voor het nodige
oponthoud zorgde.
De verwachte daling van het restafval is nagenoeg
gerealiseerd in 2019. Het aanbod restafval daalde
in de tweede helft van 2019 met 38% tot 77 kg per
inwoner (omgerekend naar een geheel kalenderjaar).
Het jaargemiddelde komt op 100 kg restafval (2018;
126 kg. restafval). De verwachting is dan ook dat de
regionale doelstelling van 75 kg in 2020 zal worden
bereikt.
Zorgcontainers voor mensen met beperking
Inwoners die beperkt zijn en voor wie het dus niet
mogelijk is om naar een ondergrondse container te
gaan, is een oplossing gekomen met de zogenaamde
zorgcontainer. Na onderzoek door de gemeente naar
de persoonlijke situatie van de aanvragers (sociaal
netwerk) en de gemeentelijke instrumenten (WMO),
wordt deze container toegekend. Ongeveer 80
huishoudens in Rivierenland maken hier gebruik van.

Er zijn in 2019 ongeveer 500
ondergrondse containers in
gebruik genomen, verspreid
over de acht regiogemeenten.

JAARBERICHT 2019

De verwachte daling van het restafval
is nagenoeg gerealiseerd in 2019
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Milieustraten goed bezocht
In 2019 waren er meer dan 500.000 bezoeken op
de milieustraten. Vooral in Tiel zien we een grote
stijging met meer dan 35.000 bezoekers. Gevolg
is dat er 27.000 ton afval en grondstoffen op de
milieustraten is gebracht, meer dan in 2018. In 2020
gaan we onderzoek doen naar onze milieustraten met
als doel deze toekomstbestendig te maken voor de
toenemende circulariteit.

In 2019 waren er
meer dan 500.000
bezoeken op de
milieustraat.

BATEN
GRONDSTOFFEN
2019

-19,7%

-15,8%

1,1%

-9,5%

-23,4%

13,5%

-15%

KUNSTSTOF
VERPAKKING

KLEDING

GLAS

PAPIER

DRANKEN
KARTON

OVERIG

TOTAAL
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BEGROTING

2.936.000

701.000

347.000

1.360.000

195.000

353.000

5.892.000

BESTUURSRAPPORTAGE

3.200.000

739.000

274.000

1.061.000

248.000

260.000

5.782.000

JAARREKENING

2.569.000

622.000

277.000

960.000

190.000

VERSCHIL

-631.000

-117.000

1

PLASTIC AFVAL KUN
JE BETER SCHEIDEN

PLASTIC AFVAL KUN
JE BETER SCHEIDEN

1

295.000

PLASTIC AFVAL KUN
JE BETER SCHEIDEN

4.913.000

1

3.000

-101.000

1

-58.000

35.000

PLASTIC AFVAL KUN
JE BETER SCHEIDEN

-869.000

PLASTIC AFVAL KUN
JE BETER SCHEIDEN
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Vervuiling van grondstoffen
Helaas is1er nog wel sprake van grondstofvervuiling
door onzorgvuldig scheiden van afval. Vervuiling
ontstaat bijvoorbeeld doordat inwoners hun zakje
restafval in de textielcontainer gooien om betaling
hiervoor te vermijden. Dat leidt ertoe dat verwerkers
de opgehaalde 1grondstoffen soms afkeuren. Vooral
1
bij papier, PMD en textiel kwam dit regelmatig voor.
De kosten hiervan komen ten laste van gemeenten
en uiteindelijk van burgers. Hoewel Avri met toezicht
en verwijderen van vervuiling er alles aan doet, is het
belangrijk dat de grondstoffen door inwoners goed
worden gescheiden. 1
PLASTIC AFVAL KUN
JE BETER SCHEIDEN

PLASTIC AFVAL KUN
JE BETER SCHEIDEN

PLASTIC AFVAL KUN
JE BETER SCHEIDEN

PLASTIC AFVAL KUN
JE BETER SCHEIDEN

PLASTIC AFVAL KUN
JE BETER SCHEIDEN

Baten verwerking grondstoffen
In de tabel hierboven zijn de opbrengsten uit de
ingezamelde grondstoffen per fractie uiteengezet.
Belangrijkste oorzaak van dalende baten zijn de
dalende prijzen die voor grondstoffen worden
betaald op de wereldmarkt, onzorgvuldig scheiden
en afgekeurde partijen door verwerkers als gevolg
daarvan.
1

PLASTIC AFVAL KUN
JE BETER SCHEIDEN

Belangrijkste oorzaak van dalende
baten zijn de dalende prijzen die voor
grondstoffen worden betaald op de
wereldmarkt.
1

PLASTIC AFVAL KUN
JE BETER SCHEIDEN

HOOFDDOEL 2

LEEFBAARHEID

Beheer openbare ruimte binnen de afgesproken kwaliteitsnormen

In 2019 heeft Avri voor Tiel, Neder-Betuwe, West
Betuwe en Buren de openbare ruimte onderhouden,
de zogenaamde IBOR-taken (Integraal Beheer
Openbare Ruimte). Ondanks de droogte in 2019,
die het werk soms lastig maakte, zijn nagenoeg
alle onderhoudswerkzaamheden tot tevredenheid
uitgevoerd, de overeengekomen kwaliteitsnormen
behaald en bij drie van de vier gemeenten de budgetten
niet overschreden.

Daarvoor hebben we veegwagens aangeschaft die
data-gestuurd zijn ingezet. Dat wil zeggen dat aan de
hand van meldingen en monitoringgegevens gericht
op locatie wordt geveegd en onkruid verwijderd.
Ook is het aantal elektrisch aangedreven voertuigen
uitgebreid en zijn bij het onderhoud van de openbare
ruimte ca. 90 mensen ingezet, die een afstand hebben
tot de arbeidsmarkt. Zo combineren we ons werk met
maatschappelijk verantwoord ondernemen.
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Met de huidige omvang van
de IBOR-taken kunnen we het
‘schoon, heel en veilig’ houden
van de openbare ruimte steeds
efficiënter en effectiever
realiseren.

Uniforme inspectie van bomen
Avri inspecteert jaarlijks de bomen op hun gezondheid
en onderhoudsbehoefte. De vier IBOR-gemeenten zijn
in 2019 overgestapt op de richtlijnen uit het Handboek
Bomen van het Norminstituut Bomen. Hierdoor werken
ze met dezelfde systematiek, hetzelfde beheersysteem
en hetzelfde bomenpaspoort. Dit maakt het uitwisselen
en vergelijken van gegevens veel gemakkelijker.

Met de huidige omvang van de IBOR-taken kunnen we
het ‘schoon, heel en veilig’ houden van de openbare
ruimte steeds efficiënter en effectiever realiseren. Onze
buitendienst is een aantal reinigingstaken zelf gaan
uitvoeren in plaats van uit te besteden aan aannemers.

Gladheidsbestrijding
In 2019 heeft Avri in totaal 21 strooiacties uitgevoerd
om de gemeenten bereikbaar te houden. Om het milieu
daarbij te ontzien is gebruikgemaakt van bio-zout.
Daarnaast verleenden we extra service aan de burgers,
zoals het begaanbaar houden van bushaltes en
gebieden waar veel senioren wonen.
Bestrijding eikenprocessierups
Zoals verwacht, was de eikenprocessierups ook in
2019 weer massaal aanwezig en werden er veel nesten
aangetroffen, die door Avri zijn weggezogen. Omdat
de overlast desondanks nog steeds heel groot bleef, is
besloten om in 2020 preventief te gaan spuiten met een
biologisch middel.
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Handhaving: onmisbaar in de openbare ruimte
Steeds meer gemeenten kiezen ervoor om onze
handhavers, naast controle op afvalstoffen, ook
in te zetten op andere toezichthoudende- en
opsporingstaken in de openbare ruimte. Te denken
valt aan handhaving op honden-, jeugd- en
parkeeroverlast, toezicht op naleving van de
Drank- en Horecawetgeving en controles op
evenementen. Over de effecten hiervan zijn de
gemeenten doorgaans zeer te spreken. Het gedrag
van inwoners en bezoekers aan ons werkgebied
wordt door onze integrale aanpak (voorlichting,
communicatie, toezicht en handhaving zoals het
uitschrijven van bekeuringen) positief beïnvloed.
Omdat we alomvattend optreden en zichtbaar zijn
in de gemeente, weten inwoners onze handhavende
acties ook op waarde te schatten. Dit blijkt uit
veiligheidsonderzoeken van gemeenten onder
inwoners.
5.517 MELDINGEN

48 BEKEURINGEN
IN TIEL IVM
HONDENOVERLAST

HOOFDDOEL 3

INCLUSIVITEIT
Iedereen telt mee

Avri geeft samen met de gemeenten en Werkzaak
Rivierenland invulling aan haar maatschappelijke
verantwoordelijkheid op het gebied van
arbeidsparticipatie. Inmiddels gaat het al om
circa 90 fte’s die onder begeleiding werken in de
openbare ruimte. Daarnaast hebben we in 2019
vanuit Avri vier personen begeleid naar een baan
buiten onze organisatie. Deze mensen zijn vanuit
de bijstand doorgegroeid naar een volwaardig
betaalde baan. Verder hebben we twee personen
klaargestoomd voor de arbeidsmarkt. Tot slot
is er een traject geweest met een vroegtijdige
schoolverlater door hem, zolang hij nog leerplichtig
was, een werkactiveringsplaats te bieden.
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40 BEKEURINGEN
MET BETREKKING
TOT VUURWERK
APPELPOP, 122
BEKEURINGEN, <18 JAAR
NUTTIGEN VAN ALCOHOL
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In samenwerking met Werkzaak Rivierenland,
gemeenten en marktpartijen bieden wij deze
mensen werkervaringsplaatsen aan, waarbij we in
een periode van drie tot zes maanden mensen laten
meedraaien. Zij ontwikkelen vaardigheden waardoor
zij kansrijker worden op de arbeidsmarkt. In 2019
ging het om vier fte’s. In 2020 starten we weer een
leerwerkroute met nieuwe kandidaten.

De totale productie van ons
energiepark was in 2019 ruim
10 miljoen kWh. De CO2-besparing
door deze energieproductie was in dit
jaar 6.525.000 kg.

HOOFDDOEL 4

DUURZAAMHEID

De elektriciteit die hiervoor nodig is, wordt volledig
opgewekt op ons eigen solarpark en het windpark op
ons terrein. De totale productie van dit park was in
2019 ruim 10 miljoen kWh. De CO2-besparing door
deze energieproductie was in 2019 niet minder dan
6.525.000 kg. Verder hebben we in 2019 biologisch
zout (ca. 600 ton) toegepast bij de gladheidsbestrijding
op de wegen in de regio. Het gebruik van dit biozout
(een restproduct uit de voedingsmiddelenindustrie)
geeft goede resultaten.
Vanuit de duurzaamheidsgedachte probeert Avri
bewust om afgeschreven materieel niet direct te

vervangen maar in overleg met de leverancier een
tweede leven te geven (refurbishing). Ook worden
waar mogelijk, onderdelen van gereedschap en
machines vervangen door kunststof onderdelen. Het
voordeel hiervan is dat deze niet roesten en daardoor
minder onderhoud vragen. Een aantal voertuigen dat
door de wijkploegen gebruikt wordt, is tweedehands
aangeschaft om de duurzaamheidsgedachte verder te
onderstrepen.
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Avri is al jaren bezig met ontwikkelingen binnen de
eigen organisatie om het milieu minder te belasten. Zo
rijden we bijvoorbeeld al op groengas (CNG en LNG).
Daarnaast zetten we bij het beheer van de openbare
ruimte elektrisch aangedreven voertuigen en gereedschap in. Omdat ze 100% elektrisch aangedreven zijn,
werken ze zuinig en zonder uitstoot van CO2, roet of
fijnstof.
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Milieumaatregelen binnen Avri

AVRI 2019

FINANCIËN

financiële weerstand in gevaar

In financiële zin constateren we dat voor het
basispakket meerdere voorziene risico’s zich
daadwerkelijk en gelijktijdig hebben voorgedaan en nog
steeds voordoen. De belangrijkste risico’s betreffen
de negatieve gevolgen van de invoering van het beleid
op het scheidingsgedrag van inwoners (o.a. vervuiling
grondstoffen en afvaltoerisme) en dalende prijzen
op de grondstoffenmarkt (o.a. papier, kunststof
verpakkingen en textiel). Deze niet beïnvloedbare
marktontwikkelingen maken de begroting minder
voorspelbaar en zorgen de laatste jaren voor stijgende
tarieven voor afvalstoffenheffing. In onderstaande
tabel is ter illustratie de ontwikkeling van de totale
externe verwerkingskosten en verwerkingsopbrengsten
van de afgelopen jaren weergegeven.

ONTWIKKELING VERWERKINGSKOSTEN EN
VERWERKINGSOPBRENGSTEN 2016 - 2019 (IN MILJOEN €)
Verwerkingskosten
Verwerkingsopbrengsten

7.0
6.5

2019
VERWERKINGS
KOSTEN

6.0
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5.273.000

5.0
4.913.000

4.5
4.0

2019
VERWERKINGS
OPBRENGSTEN

3.5
2016

2017

2018

2019

Hoewel de financiële afwijkingen op de begroting
verhoudingsgewijs klein zijn (ca 1% van het
lastentotaal), komt het gerealiseerde financiële
resultaat voor 2019 uit op € 338.000. De afwijking
op de bestuursrapportage bedraagt € 491.000.
Avri kan de financiële gevolgen van 2019 nog zelf
opvangen, maar er is geen financiële weerstand meer
voor toekomstige tegenvallers, waardoor deze uit
de gemeentebegrotingen of toekomstige tarieven
afvalstoffenheffing moeten worden gedekt. Eind 2019
is door de gemeenten besloten de afvalstoffenheffing

te verhogen en Avri zal in 2020 opnieuw veel aandacht
besteden aan kostenbeheersing. Over andere,
noodzakelijke mogelijkheden om de weerstand van
Avri op een aanvaardbaar niveau terug te brengen en
de dienstverlening te kunnen continueren, zullen we in
2020 met de gemeenten in gesprek gaan.

Avri kan de financiële
gevolgen van 2019 nog
zelf opvangen, maar er is
geen financiële weerstand
meer voor toekomstige
tegenvallers.
In onderstaande grafiek is de ontwikkeling van het
weerstandsvermogen vanaf 2011 uiteengezet. Hieruit
blijkt een daling van de weerstandscapaciteit en een
stijging van de financiële risico’s.

ONTWIKKELING WEERSTANDSVERMOGEN
BASISPAKKET 2011-2019
9.0
8.0

Weerstandscapaciteit
Totaal risicoprofiel

7.0
6.0
5.0

Overschot tbv
tariefsegalisatie

4.0
3.0

Ongedekte
financiële risico’s

2.0
1.0
0

weerstandscapaciteit
excl. technisch resultaat

Avri biedt de diensten rond beheer van de openbare
ruimte tegen kostprijs aan, conform de (raam)
overeenkomsten die Avri met gemeenten heeft
afgesloten rondom de IBOR-taken. Dit betekent dat
op deze ‘plus’-activiteiten geen winst wordt behaald,
maar Avri tegelijkertijd niet over financiële (ontwikkel)
ruimte beschikt om mee en tegenvallers op te vangen.
De werkzaamheden zijn in 2019 binnen de beschikbaar
gestelde budgetten uitgevoerd.
In de jaarrekening komt een baten- en lastentotaal
van € 12 mln. tot uitdrukking. Het lastentotaal voor
handhaving en de overige ‘plus’-opdrachten bedraagt
€ 2 mln. De financiële resultaten op de bedrijfsafvalactiviteiten (+0,1 mln.) en binnen de bedrijfsvoering
van Avri (-€ 0,6 mln.) zijn overeenkomstig de
bestuursrapportage 2019 en worden verrekend met de
hiervoor beschikbare reserves.
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weerstandscapaciteit
totaal risicoprofiel
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AVRI IS EEN SAMENWERKINGSVERBAND VAN DE GEMEENTEN
BUREN, CULEMBORG, MAASDRIEL, NEDER-BETUWE, TIEL,
WEST BETUWE, WEST MAAS EN WAAL EN ZALTBOMMEL.

Volg ons op:

