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INWONERS RIVIERENLAND SCHEIDEN AFVAL BETER DAN GEMIDDELD  
Prestaties Avri vergeleken in Benchmark Huishoudelijk Afval 2020 
 
Inwoners van de regio Rivierenland produceren jaarlijks gemiddeld 79 kilo restafval. Ze doen het daarmee 
gemiddeld veel beter dan inwoners van andere gemeenten. Ook het scheidingspercentage ligt met 83% 
hoger dan het landelijk gemiddelde van 75%. Dit blijkt uit de Benchmark Huishoudelijk Afval 2020 van 
Rijkswaterstaat en NVRD waar afvalinzamelaar Avri aan deelnam. Het onderzoek vergelijkt de prestaties 
van gemeenten op het gebied van afvalinzameling.  
 
Het onderzoek vergelijkt de prestaties van de gemeenten waar Avri het afval inzamelt met gemeenten die 
vergelijkbaar zijn in stedelijkheidsklasse (gemeten in percentage hoogbouw). Avri presteert op het gebied van 
milieu en dienstverlening bovengemiddeld in vergelijking met deze gemeenten. Inwoners van Rivierenland hadden 
in 2020 gemiddeld 79 kilo restafval tegenover gemiddeld 137 kilo in vergelijkbare gemeenten. De inwoners van 
onze regio scheiden 83% van hun afval, ten opzichte van 75% bij vergelijkbare gemeenten. Voorzitter van het 
dagelijks bestuur Joost Reus: “Met ons afvalbeleid en het toepassen van omgekeerd inzamelen hebben we de 
hoeveelheid restafval in onze regio flink weten te verlagen en veel meer bruikbare grondstoffen uit afval gehaald. 
We mogen daarom trots zijn op deze resultaten en op onze inwoners.”  
 
Beter scheiden van pdb en gft 
Inwoners zijn in de periode 2016-2020 aanzienlijk meer afval gaan scheiden. Vooral PDB  (plastic verpakkingen, 
drinkpakken en blik) wordt beter gescheiden, van 23 kilo per inwoner in 2016 naar 30 kilo in 2020. Gemiddeld 
deden de andere gemeenten dat in 2020 net iets beter met 34 kilo PDB per inwoner. Bij de gescheiden inzameling 
van groente-, fruit- en tuinafval (GFT) doen de inwoners van Rivierenland het net weer wat beter: in 2020 
produceerde Rivierenland 159 kilo GFT-afval per inwoner, tegenover 157 kilo in de andere gemeenten.  
 
Ruimte voor verdere verbetering 
Het restafval in Rivierenland bestaat nu nog voor 47% uit GFT, PMD, Glas, Papier en Textiel, dus afval dat 
bruikbaar is als grondstof voor nieuwe materialen. Ook is veel PDB en GFT afval helaas nog flink vervuild en dat 
leidt tot afkeuring van hele partijen. Daar zit nog veel ruimte voor verbetering. Door de inzet van communicatie via 
de afvalapp, positieve campagnes gericht op bewustwording en door de inzet van afvalcoaches op straat wil Avri 
inwoners helpen om hun afval nog beter te scheiden.  
 
Afvalstoffenheffing 
De afvalstoffenheffing in de regio Rivierenland is €34 per huishouden lager dan het gemiddelde bij vergelijkbare 
gemeenten. De kosten voor inzameling van restafval in de regio Rivierenland lagen €4 hoger per huishouden dan 
het landelijk gemiddelde. Andere inzamelsystemen zijn vaak goedkoper, maar kennen een slechter milieuresultaat 
of een minder hoog niveau van dienstverlening. Vergeleken met gemeenten die ook omgekeerd inzamelen 
toepassen heeft de regio Rivierenland lagere inzamelkosten. Het Avri werkgebied is bovendien heel groot, met 
veel buitengebied en woningen die ver uiteen liggen. Dat heeft een verhogende werking op de inzamelkosten. 
 
Dienstverlening en bedrijfsvaardigheden 
Het voorzieningen- en inzamelniveau van Avri is voor de inzameling van restafval beter dan gemiddeld. Voor de 
inzameling van recyclebaar afval scoort Avri vergeleken met andere gemeenten gemiddeld. De 
brengvoorzieningen (verzamelcontainers) en milieustraten scoren beter dan gemiddeld. De productiviteit bij Avri, 



 

 

uitgedrukt in mensuren per aansluiting is 1,2 uur ten opzichte van 1,0 uur gemiddeld. Ook dit heeft te maken met 
de omvang van het gebied, dat voor Avri groter is dan gemiddeld.  

Landelijke en regionale doelen 
Als GFT en PDB goed gescheiden wordt, vormen ze grondstoffen voor nieuwe producten. Het Rijk streeft naar nog 
beter gescheiden afval voor zoveel mogelijk hergebruik: In 2025 mag de hoeveelheid grof en fijn huishoudelijk 
restafval niet meer dan 30 kilo per persoon zijn en moet minimaal 90 procent van het afval gescheiden worden. Het 
doel is uiteindelijk om in 2050 volledig circulair te zijn. Dat is ook nodig, want grondstoffen, zoals bijvoorbeeld ijzer 
worden steeds schaarser. Aan de andere kant willen we voorkomen dat vervuilende reststromen in ons milieu 
terechtkomen en kunnen we van bijvoorbeeld GFT, Plastic en Blik nieuwe producten maken, waardoor we de 
grondstoffenketens sluiten en samen werken aan een circulaire economie in onze regio. Deze landelijke en 
regionale doelen kunnen we alleen bereiken door de samenwerking met gemeenten en inwoners.  

Lichte stijging van huishoudelijk afval door Corona 
De afgelopen jaren daalde de hoeveelheid huishoudelijk afval per huishouden in onze regio. In 2020 zagen we een 
stijging ten opzichte van 2019. Dit kwam door Corona. Mensen brachten meer tijd thuis door in plaats van op hun 
werk en daarnaast werkten ze vaker aan hun woning.  
 
Benchmark Huishoudelijk Afval  
De jaarlijkse Benchmark Huishoudelijk Afval meet de prestaties op het gebied van afvalinzameling van gemeenten 
en publieke organisaties. Avri deed op verzoek van de acht gemeenten in Rivierenland voor het eerst mee aan de 
benchmark. Het onderzoek brengt in beeld hoe gemeenten scoren op vier aspecten: milieu, kosten, service en 
vaardigheden. Aan de benchmark deden 100 gemeenten en afvalbedrijven mee. Zij vertegenwoordigen 169 
gemeenten en daarmee bijna de helft van het totaal aantal Nederlandse gemeenten. De Benchmark Huishoudelijk 
afval wordt uitgevoerd door Cyclus Management in opdracht van Rijkswaterstaat en de Koninklijke Vereniging voor 
Afval- en Reinigingsmanagement (NVRD). Avri gebruikt de resultaten van de benchmark om beleid en uitvoering 
waar mogelijk te verbeteren. In het werkgebied van Avri bevinden zich ruim 100.000 huishoudens en 246.500 
inwoners.  
 
 
www.benchmarkafval.nl  

 
  
 
Over Avri 
Samen met 246.500 inwoners en de 8 gemeenten, werkt Avri aan een schoon Rivierenland door op een duurzame 
wijze regionaal het afval in te zamelen en taken uit te voeren in het beheer van de openbare ruimte. Avri is een 
gemeentelijk samenwerkingsverband op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen. De gemeenten Buren, 
Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel zijn de deelnemers. 
Avri zamelt grond- en afvalstoffen in. Daarnaast beheert Avri de openbare ruimte voor de vier gemeenten Buren, 
West Betuwe, Tiel en Neder-Betuwe.  
 
 
 
 
 
 


