
Begin 2013 besloot het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland tot het invoeren van een nieuw 
afvalbeleid. De aanleiding hiervoor was dat in onze regio 55% van het huishoudelijk afval herbruikbaar  
is, terwijl dit volgens het bestuur 65% moet zijn in 2015. Dit leidde tot het grootste project van Avri  
van de afgelopen 24 jaar: Goed Scheiden Loont. In 11 maanden tijd zijn 78.000 containers gechipt,  
215 ondergrondse containers geplaatst, is een nieuw administratiesysteem ingericht, is samen met 
gemeentelijke beleidsadviseurs input geleverd voor bestuursvoorstellen en is een communicatie
campagne gestart. Feitelijk was ieder onderdeel van Avri betrokken bij de voorbereiding. Over dit beleid 
en andere ontwikkelingen en resultaten leest u meer in dit jaarbericht.

Erik de Vries, directeur 

MINDER (RESTAFVAL) =  
MEER (GRONDSTOF)
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Dat Avri in staat is om bedrijfsmatig te 
werken, is te danken aan de sturing die 
het krijgt van het Algemeen Bestuur (AB) 
van Regio Rivierenland en de nauwe 
betrokkenheid van Avri’s portefeuillehou
der Kees Veerhoek. Het besluit van het AB 
tot verzakelijking van Avri (februari 2010) 

gaf het vertrouwen en de ruimte om meer 
zelfstandig te handelen. Dit vertaalde 
zich in motivatie en slagkracht die 
vervolgens ondermeer leidde tot een  
in Nederland unieke daling van de 
afvalstoffenheffing van 30% in drie jaar 
tijd. Het leidde tevens tot het vertrouwen 

dat Avri met haar kerncompetenties 
(logistiek en gedragsturing) ook 
kwaliteitsverbetering en kostenbesparing 
kan bereiken in het beheer van de 
openbare ruimte. Diverse gemeenten 
besteden daarom hun buitendienst nu  
in bij Avri.

RESULTATEN DANKZIJ ALGEMEEN BESTUUR



Ontwikkeling personeel
Dit jaar is weer veel aandacht besteed aan vakbekwaamheid 
en ontwikkeling van medewerkers. Zo hebben alle Chauffeur/
Operators de training ergonomie, gezondheid en leefstijl 
gevolgd en hebben de medewerkers van het team Integraal 
Beheer Openbare Ruimte (IBOR) de training ‘veilig werken 
langs de weg’ gevolgd. De medewerkers Handhaving zijn 
gestart met de permanente verplichte her- en bijscholing.
Avri vergroent haar wagenpark door aanschaf van wagens  
die op biogas kunnen rijden. Voor alle gebruikers zijn  
toolbox-meetings georganiseerd om te leren hoe veilig om  
te gaan met gasvoertuigen. Daarnaast zijn er diverse  
individuele opleiding-, training- en coachingtrajecten  
geweest gericht op duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Exact
In 2013 zijn voorbereidingen getroffen voor de inrichting 
van het nieuwe financiële systeem Exact. Daarin wordt de 
structuur van onze producten en diensten geactualiseerd 
en aangesloten op nieuwe ontwikkelingen zoals het nieuwe 
afvalbeleid Goed Scheiden Loont en IBOR. 
Daarnaast gaan we in Exact ook inkoopfacturen digitaal 
afhandelen. Hiermee haken we aan bij de trend waarin ook 
overheidsorganen gegevens digitaal opslaan. Dit bespaart 
kosten en verbetert de kwaliteit van het financiële proces, 
omdat de kans op zoekgeraakte facturen verkleind wordt. 
Een digitaal proces is daarnaast ook locatieonafhankelijk. 
Op deze wijze zijn we ook in financieel opzicht voorbereid  
op de groei van onze IBOR-activiteiten, omdat er in de  
toekomst meerdere regionale werven gaan ontstaan. 

DOELSTELLING 1: 
DUURZAME INZETBAARHEID 
MEDEWERKERS

Een goed werkklimaat is belangrijk. Avri 
investeert daarom in gezondheid en ont
wikkeling van haar medewerkers. In 2013 
is competentiemanagement ingevoerd. 
Zo zijn in bijeenkomsten de competenties 
voor alle medewerkers in kaart gebracht. 

De Ondernemingscommissie is akkoord gegaan met een nieuwe 
visie op gezondheidsmanagement. Begin 2014 worden visie en 
plan van aanpak voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur van Regio 
Rivierenland. Het personeelsinformatiesysteem is in 2013  
geheel bijgewerkt, waardoor nu actuele opleidinggegevens van 
de medewerkers bekend zijn. Verder was de afdeling P&O nauw 
betrokken bij het voorbereiden van de overgang van buiten
dienstpersoneel en handhavers van drie gemeenten naar Avri 
in 2014. Er zijn individuele gesprekken gehouden met deze 
medewerkers en hun gemeentelijke arbeidsvoorwaarden zijn 
geharmoniseerd met die van Avri.
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DOELSTELLING 2: 

TRANSPARANTE 
BEDRIJFSVOERING

In onze rol als uitvoeringsorganisatie van 
de 10 regiogemeenten, is verantwoording 
een cruciale factor. En niet alleen over
heden, maar ook burgers verwachten 
terecht een gedegen verantwoording. 
Daarom is er continue aandacht voor 

registratie en informatie, waar we ons voordeel mee doen bij  
de integratietrajecten van gemeentelijke BORdiensten in Avri.  
In 2013 is een intern controleplan opgesteld, waarmee we  
kritisch kunnen kijken naar onze bedrijfsprocessen en waardoor 
de kwaliteit van de (financiële) informatie is verbeterd.  
De interne controle is een onderdeel van het nieuwe systeem 
voor Kwaliteit Arbo en Milieu (KAM), dat in augustus is ingevoerd. 
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DOELSTELLING 3:

LAGERE LASTEN  
VOOR ONZE INWONERS

In 2013 hebben we 3 zijladers op (bio)gas 
aangeschaft ter vervanging van achter
laders. We zamelen nu nagenoeg 100% 
van het restafval en gft met zijladers 
in. Dit bespaart kosten en verbetert ook 
werkomstandigheden van medewerkers. 

De omschakeling naar het nieuwe inzamelbeleid Goed Scheiden 
Loont bespaart naar verwachting €16 per huishouden. Daar
naast is bespaard door slimme aanbestedingen en door werk 
met de shovel en sorteerkraan in onze overslaghal zelf te gaan 
uitvoeren. Onze doelstelling om in 2015 de kosten met 20%  
te verlagen is ruimschoots gerealiseerd. In 2010 was de  
gemiddelde afvalstoffenheffing €270. In 2014 wordt een daling 
verwacht naar €172, waardoor de totale daling op circa 35% zal 
uitkomen. Omdat een deel van deze kostendaling mogelijk werd 
als gevolg van een eenmalige uitkering uit de voorziening, zal  
de uiteindelijke daling in 2015 uitkomen rond de 30%.  
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Aanbesteding afval
In 2013 is de verwerking van het gft-afval aanbesteed. 
Conform de wens van de Programmaraad Aantrekkelijk van 
de Regio zijn daarbij aanvullende milieuvoorwaarden gesteld. 
Dit contract is gewonnen door Twence dat vanaf 1 september 
2013 ons gft vergist voor een tarief dat €6 per ton lager is 
dan was begroot. Ook het verwerken van ons restafval 
(43.000 ton) is aanbesteed. Ook hier is gewerkt met 
milieuvoorwaarden en een plafondbedrag. Dit contract gaat 
in op 1 april 2015. Het tarief per ton zal dan circa €85,-  
lager liggen! 
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Eindafwerking stortplaats
De exploitatie van de stortplaats (volstorten) wordt verzorgd 
door Afvalzorg Deponie bv. In 2013 is voor het storten de 
volledig vergunde jaarcapaciteit benut (160.000 ton) en  
is de stortplaats nu bijna gevuld. Plannen voor de eind-
afwerking zijn verder uitgewerkt. Hierbij is gekeken naar de 
laatste ontwikkelingen op gebied van innovatieve technieken 
(levensduur 100 jaar). Op en langs de stortplaats komt 
straks een terrein ter beschikking voor opwekking van 
zonne-en windenergie. De realisatie van windturbines is 
dichterbij gekomen door het vaststellen van een Windvisie 
door de gemeente Geldermalsen. In december 2013 heeft 
het Regiobestuur groen licht gegeven om de haalbaarheid 
van dit energiepark nader te onderbouwen.    

Calculatiemodel besparingen beheer openbare ruimte 
2013
In 2013 heeft Avri samen met externen een calculatiemodel 
ontwikkeld voor het beheer van de openbare ruimte. 
Daarmee kunnen we bepalen hoeveel personeel en/of geld 
nodig is voor het op de gevraagde kwaliteit houden van een 
gebied. Omdat ook de kosten van een groot aantal andere 
uitvoerende partijen aan het model gekoppeld zijn kan ook 
worden bepaald in hoeverre Avri in staat is marktconform  
te werken. Uit het model blijkt dat de dienstverlening van 
Avri voor de gemeente Buren nog enkele procenten  
verwijderd is van marktconformiteit. 

Op het Grondstoffenpark Rivierenland  
aan de Meersteeg verhuren we ruimte aan 
externe partijen. Het resultaat hiervan 
draagt bij aan een lagere afvalstoffen
heffing en geeft mogelijkheden tot  
verdere verduurzaming van het park. 

Er zijn, naast Avri zelf, twee bedrijven actief op het Grondstoffen
park: Bruins & Kwast (verwerking groen en houtafval) en  
N.V. Grondbankcombinatie (opslag en verwerking grond,  
bouwstoffen, veegvuil, dakleer en slib). In 2013 is met een derde 
externe partij een traject gestart dat er toe moet leiden dat in 
2014 een vergunning wordt verkregen voor het sorteren van 
verpakkingsmaterialen.
Voor al deze activiteiten was een aangepast bestemmingsplan 
nodig, dat in 2013 door B&W van Geldermalsen is vastgesteld. 

DOELSTELLING 5: 

DUURZAAM EN WINSTGEVEND INGERICHTE MEERSTEEG (AVRI-TERREIN)

In 2013 werd de komst van drie diensten 
van gemeenten voorbereid. Neerijnen  
besteedt haar dienst beheer openbare 
ruimte (BOR) per 1 januari 2014 in bij 
Avri. NederBetuwe zal haar BORdienst 
volgens planning per 1 april 2014 in 

besteden. Beide diensten versterken de reeds bestaande  
IBORactiviteiten van Avri. 
Ook is in 2013 de overkomst voorbereid van de dienst 
Toezicht en Handhaving van Tiel naar Avri in 2014. Dit zal 
handhavingsactiviteiten die Avri reeds voor diverse gemeenten 
uitvoert versterken.
In de afstemming met gemeenten hebben we geleerd dat het 
belangrijk is om als gelijkwaardige partners samen te werken. 
Bijvoorbeeld omdat bij de start van de samenwerking vaak nog 
veel onduidelijk is, zoals de precieze gegevens over te beheren 
arealen en daaraan gekoppelde budgetten. 

DOELSTELLING 4:

LAGERE KOSTEN VOOR DE GEMEENTEN
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Avri ziet het als haar verantwoordelijkheid 
om lokale en regionale maatschappelijke 
initiatieven te steunen Afgelopen jaar 
konden we weer 69 verenigingen steunen 
door samen met hen papier op te halen.  
Zij krijgen hiervoor een vergoeding. In  

2013 is een proef voor een alternatief inzamelsysteem gestart. 
Twaalf verenigingen zamelen batterijen, spaarlampen, 
elektrische apparaten en kleding in. Wanneer de proef slaagt  
zou de inzameling van papier vervangen kunnen worden door de 
inzameling van deze waardevolle afvalstromen. Financiering  
van de proef vindt plaats door een subsidie van WeCycle. Een 
andere proef betreft de samenwerking met werkbedrijf Lander  
in het groenbeheer. Onderzocht wordt of een andere aansturing 
door Avri kan leiden tot een hogere arbeidsproductiviteit van 
medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook hebben 
we weer gratis afval opgehaald bij markten en braderieën en  
bij evenementen als Appelpop, Rode Kruis Bloesemtocht, 
Samenloop voor Hoop, Betuwe Spektakel, Fruitcorso en diverse 
burgerinitiatieven.

DOELSTELLING 6: 

MAATSCHAPPELIJK BETROKKEN  
IN RIVIERENLAND

   
  ’

10
    

   ’
11        ’

12    2013   ’14       15

OP KOERS

DOELSTELLING 7: 

MILIEUBEWUST ONDERNEMEN
De toenemende druk die de mens 
uitoefent op het milieu en de natuur 
veroorzaakt allerlei problemen. Onze tien 
gemeenten zoeken naar oplossingen en 
Avri wil daarbij helpen. Dat doen we door 
het gescheiden inzamelen van grond

stoffen, maar ook door het duurzaam onderhouden van de 
openbare ruimte. Het nieuwe afvalbeleid dat ingaat per  
1 januari, zal leiden tot een forse toename van de hoeveelheid 
ingezamelde herbruikbare grondstoffen met zo’n 12.000 ton.
Daarnaast werken we aan de verduurzaming van onze 
bedrijfsprocessen. Zo zijn in 2013 in totaal 8 dieselwagens 
vervangen door inzamelwagens op biogas. In totaal beschikken 
we nu over 13 wagens op biogas. Dit leidt tot jaarlijkse CO2
besparing van 186 ton.
Het vergisten in plaats van composteren van gft levert een 
aanvullend milieuvoordeel van 145 ton CO2 per jaar. 
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Zuinig rijden
Een groot deel van de milieubelasting van Avri was 
afkomstig van het eigen wagenpark. Daarom hebben we 
maatregelen genomen als het rijden op biogas. Ook zuinig 
rijden draagt bij aan de vermindering van de milieubelasting. 
Om dit continue onder de aandacht te brengen is door 
chauffeurs de competitie ‘TopDriver’ opgezet. De chauffeur 
die het zuinigst rijdt, is winnaar van de competitie en dus 
TopDriver van het jaar. 

Avri voor de schoolbanken
Zwerfafval is voor inwoners een grote ergernis. Daarnaast 
is het belastend voor het milieu. Het zijn vaak jongeren die 
zwerfafval veroorzaken. Op verzoek van gemeenten geeft 
Avri daarom voorlichting op middelbare scholen. In 2013 
deden we dat op De Lingeborgh in Geldermalsen en op 
Koningin Wilhelmina College en Lek & Linge in Culemborg. 
De voorlichting op deze scholen werd steeds aangevuld door 
extra handhaving op de ‘snoeproutes’ in de weken na de 
voorlichting. Ook ondersteunden we een voorlichtingstraject 
op het Cambium College ‘De Waard’ in Zaltbommel. 



INHOUD GRIJZE CONTAINER GEMIDDELD PER INWONERDe inhoud van de grijze container is naar verhouding weergegeven

afval voor de milieustraat
(grofvuil, elektrische apparaten, kca)

kunststof verpakkingen

textiel

glas

papier

gft-afval

echt restafval

SAMEN MET ONZE INWONERS 
WERKEN WE AAN EEN SCHOON RIVIERENLAND!
Het doel is om in 2015 minimaal 65% van het huishoudelijk 
afval te kunnen hergebruiken. In de tabel rechts ziet u hoeveel 
afval inwoners in totaal hebben aangeleverd via hun containers, 
de milieustraten en de wijkcontainers. Hiervan bestaat 55% 
uit restafval en 45% uit herbruikbaar afval. In vergelijking met 
2012 zien we dat de totale hoeveelheid afval is gedaald. Dit is in 
overeenstemming met het landelijke beeld en is grotendeels het 
gevolg van de economische crisis.
In de afbeelding met de containers hieronder ziet u wat er per 
huishouden gemiddeld in de grijze container komt èn wat daar 
nog aan herbruikbaar materiaal tussen zit. 

MEER INFORMATIE 
Avri
(0345) 58 53 53 
Meersteeg 15 
Postbus 290
4190 CG Geldermalsen
info@avri.nl
www.avri.nl
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Volg ons op:

AVRI IS ONDERDEEL VAN REGIO RIVIERENLAND, EEN SAMENWERKINGS
VERBAND VAN DE GEMEENTEN BUREN, CULEMBORG, GELDERMALSEN, 
LINGEWAAL, MAASDRIEL, NEDERBETUWE, NEERIJNEN, TIEL, WEST MAAS  
EN WAAL EN ZALTBOMMEL. 
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CATEGORIE AFVAL kg/inw 2012 2013

Restafval 215,0 205,0

GFT 108,0 102,0

Grof tuinafval 36,0 31,0

Grof huisvuil halen 1,0 1,0

Grof huisvuil brengen 54,0 48,0

Totaal grof vuil 55,0 49,0

Elektrische apparaten 5,1 5,5

Glas 18,0 19,0

Papier 64,0 63,0

Textiel 4,5 4,2

Plastic verpakkingsafval 9,4 10,6

Frituurvet 0,2 0,2

KCA 1,3 1,3

Totaal huishoudelijk afval 517,0 491,0
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MILIEUSTRAAT

LINGEWAAL

CULEMBORG

GELDERMALSEN

BUREN

NEDER-BETUWE

Maas

TIEL

NEERIJNEN

MAASDRIELZALTBOMMEL

WEST MAAS EN WAAL

236.688 
INWONERS

milieustraat*

kunststof verpakkingen

textiel

glas

papier

gft-afval

echt restafval

*Afval voor de milieustraat, zoals: grofvuil, elektrische apparaten, kca etc.

Prognose


