
Jaarverslag 2004
Samen werken aan een schoon Rivierenland

Colofon

Afvalverwijdering Rivierenland

Postadres: Postbus 290

4190 CG Geldermalsen

Bezoekadres: Meersteeg 15

4191 NK Geldermalsen

Telefoon: (0345) 58 53 58

Fax: (0345) 58 53 59

E-mail: info@avri.regiorivierenland.nl

Website: www.avri.nl

Redactie: Medewerkers AVRI

Hoofd/eindredactie: AVRI afdeling communicatie

Productie/vormgeving: Trace Communications bv, Deil

Fotografie/bewerking: Trace Communications bv, Deil

Dit jaarverslag is gedrukt op Biotop, 100% kringlooppapier

AVRI is een dienstonderdeel van Regio Rivierenland, een samenwerkingsverband van de gemeenten

Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel en Zaltbommel.



Inhoudsopgave

Woord vooraf 2

AVRI, aangenaam 4

Bevlogen beleid maken 6

Afval, goed om er vanaf te zijn 8

Bedrijvig 10

Storten en overslag 12

AVRI en de zorg voor Kwaliteit, Arbo en Milieu 14

Communicatie: een kijkje in de keuken 16

Meepraten? Graag. 18

Hoeveel eigenlijk? 20

Tijd voor groene waarden
In opdracht van de Verenigde Naties is een onderzoeksrapport verschenen met de

titel Millennium Ecosystem Assessment. Hierin wordt een weinig rooskleurig

toekomstbeeld geschetst van onze omgeving. Tussen 1960 en 2000 verdubbelde

de wereldbevolking en verzesvoudigde de economische activiteit wereldwijd.

Nu zien we: roofbouw op de natuur, leeggeviste zeeën, uitgeputte akkers en

gevelde bossen. Het huidige milieubeleid van regeringen en bedrijven heeft hier

en daar succes, maar is volstrekt onvoldoende om het tij te keren.

Als ik over de Deilsedijk rijd en de lammetjes aan de oever van de Linge aan-

schouw, besef ik wat een voorrecht het is om voor het Rivierenland actief te

mogen zijn. Het lijkt of de VN-beoordeling niet op ons van toepassing is. Toch zullen

we ook moeten vechten voor ons Rivierenland, ingeklemd tussen het Ruhrgebied

en de Randstad. We moeten voorkomen dat het alleen maar een doorvoergebied

wordt (A15, A2, Betuwelijn) met veel lasten en weinig lusten. De regio zal meer en

meer waarde moeten toevoegen. Dit geldt ook voor AVRI.

Nog geen tien jaar geleden werd het afval door storten verwerkt op de afvalberging

aan de Meersteeg. Momenteel ligt de nadruk op logistieke handelingen: aanvoer

en afvoer. Om sturing te houden op de afvalverwerking, de milieu-impact te beperken,

de sociale taak in te vullen en kosten in de hand te houden:

- ontwikkelen we allerlei bewerkingen gericht op hergebruik die waarde

toevoegen 

- werken we samen met andere marktpartijen en vrijwilligers

- werken we marktgericht

- ontwikkelen we technische, beleidsmatige en economische kennis

(afval is handel)

- leveren we maatschappelijke bijdragen (excursies, lespakketten)

AVRI pakt de uitdaging voor een duurzame regionale afvalverwijdering met beide

handen aan. AVRI levert een heel goed product en streeft naar continue verbete-

ring in een continu veranderende omgeving. We zijn een kleine speler en kunnen

daardoor optimaal anticiperen op de dynamiek van de markt en de omgeving,

waar een kleine speler groot in kan zijn!

Samen werken we aan een schoon Rivierenland, nu en in de toekomst.

Rob Mathlener

Directeur
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Avri, aangenaam
AVRI en haar missie 
AVRI werkt samen met de inwoners van het verzorgingsgebied aan een schoon

Rivierenland. Het stimuleren van hergebruik (recycling) is daarbij het sleutelwoord.

Het afval dat overblijft wordt met de grootste zorg voor het milieu ingezameld en

verwerkt. Dit doen wij op een bedrijfsmatige wijze; we bieden een uitgebreid

producten- en dienstenpakket tegen de laagst mogelijke kosten.

AVRI toont haar maatschappelijke betrokkenheid onder meer door werkgelegenheid

te scheppen. Maar liefst 128 mensen vinden bij AVRI een baan op elk opleidings-

niveau. AVRI vindt het belangrijk dat haar medewerkers prettig en veilig kunnen

werken met modern en goed materieel. De ARBO- en milieuzorg binnen het bedrijf

krijgen dan ook continu aandacht. Mede hierdoor staan we in de regio bekend als

een plezierige werkgever. Een werkgever die veel waarde hecht aan duurzaam

ondernemen. Een bedrijfsvoering die de continue balans tussen mensen, milieu en

resultaat nastreeft.

Organisatiestructuur 2004

Producten en diensten 
AVRI is een dienstonderdeel van Regio Rivierenland en organiseert voor de negen

aangesloten gemeenten de inzameling en verwerking van huishoudelijk- en

bedrijfsafval. Daarnaast adviseren wij de regio over het afvalbeleid, waarbij de

focus ligt op het stimuleren van het hergebruik van afval. Ook de communicatie is

een taak van AVRI. De communicatie richt zich op het informeren over het juist

aanbieden van het afval, het voorkomen van afval en het nut van afval scheiden.

AVRI is er voor de inwoners van de regio, de gemeenten en voor de bedrijven in

het gebied.

Kengetallen 2004
Inwoners 212.723

Huishoudens 80.001

Gemeenten 9

Kernen 72

Oppervlakte 652 km2

Gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal,

Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel,

Zaltbommel

Janita Blanken van den Berg uit IJzendoorn

‘Als buitenmens waardeer ik de schoonheid van de uiterwaarden in de gemeente

Neder-Betuwe. Ik wandel hier veel met mijn hondje. Mijn man heeft hier een akker

en is als akkerbouwer afhankelijk van goede grond. Hij gebruikt hiervoor gere-

cyclede resten van bijvoorbeeld appels. Wij vinden het werk van AVRI dus heel

belangrijk. Ik wist daarom dat AVRI recycling van afvalstoffen mogelijk maakt,

maar niet dat ze daarvoor de containers van 80.000 huishoudens in deze regio

leegt. Wat een werk! Een pluim waard vind ik.’

Directeur AVRI
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Bevlogen beleid maken
Er zijn dit jaar een aantal beleidsmatige veranderingen doorgevoerd binnen AVRI.

Hierdoor ging de afvalstoffenheffing nauwelijks omhoog, werden er vorderingen

gemaakt met ondergrondse afvalinzameling, gaan we voor recycling van luiers en

maakte de kringloopwinkel in Tiel een succesvolle start.

Bezuinigingen
Verwijderen en verwerken van afval wordt steeds duurder. De stelregel is:

de vervuiler betaalt. Toch mocht de afvalstoffenheffing niet teveel stijgen. Dit

omdat de lokale belastingdruk voor de inwoners niet hoger mocht worden. Zij kregen

vaak toch al te maken met de druk op de gemeentelijke begroting en daardoor

hogere gemeentelijke belastingen. Voor AVRI was het een uitdaging om de dienst-

verlening niet te laten lijden onder de bezuinigingsmaatregelen. Efficiency op alle

fronten werd het sleutelwoord. Zo is er een begin gemaakt met inzameling van

papier in minicontainers en hoeft er steeds minder klein chemisch afval te worden

ingezameld, omdat dit meer en meer bij milieustraten wordt ingeleverd.

Daarnaast zijn er nog scherpere prijsafspraken gemaakt met afvalverwerkers.

Hierdoor steeg de afvalstoffenheffing tussen 2004 en 2005 minder dan 1%.

Ondergrondse afvalinzameling 
In dichtbevolkte gebieden wordt veel afval geproduceerd. Vooral bij flats staan

verzamelcontainers voor restafval, in de gehele regio zo’n 300 stuks. Deze nodigen

uit tot het bijplaatsen van afval, ze zijn zwaar en logistiek onhandig. De oplossing

hiervoor is de ondergrondse container. Die is minder zichtbaar in het straatbeeld,

wordt mechanisch geleegd en is dus arbotechnisch beter. Dit wees de succesvolle

pilot in 2003 uit. Het voorstel om op 100 locaties ondergrondse containers te

plaatsen kreeg in 2004 fiat van het   van Regio Rivierenland. Samen met gemeen-

ten en woningbouwverenigingen wordt bepaald waar ondergrondse

containers worden geplaatst.

Inzameling incontinentiemateriaal 
Het papier, het plastic en de absorberende stof uit luiers zijn recyclebaar. AVRI is

in 2004 gestart met de voorbereidingen om deze afvalstroom apart in te zamelen.

In 2005 zal de inzameling van luiers in Regio Rivierenland van start gaan. Op de

milieustraten komen hiervoor speciale containers. Kinderdagverblijven en

peuterspeelzalen die milieuvriendelijk met luiers willen omgaan, kunnen een

dergelijke container laten plaatsen. Een gespecialiseerd bedrijf zal de materialen

scheiden en ze geschikt maken voor hergebruik. Naar verwachting zal er 900 tot

1500 ton aan luiers worden ingezameld en gerecycled. Dit levert een jaarlijkse

besparing op van 7,8 miljoen liter water, 130.500 m3 aardgas en 360.000 kilo hout.

Kringloop
AVRI en Lander Werk en Integratie hebben samen Stichting Kringloop Rivierenland

opgericht, die de kringloopwinkel Secunda in Tiel exploiteert. In juli begon de ver-

koop in de voormalige fabriekshal (1.298 m2) aan de Spoorstraat 13. Alle inkom-

sten gaan naar de Stichting. De winkel dient zinvolle doelen. Zo kunnen klanten

er terecht voor leuke, goedkope huisraad en hebben 30 personen met beperkte

kansen op de arbeidsmarkt er een zinvolle baan gevonden. Uiteraard heeft ook het

milieu baat bij de kringloopwinkel. Wat verkocht wordt, komt immers niet bij het

afval terecht. Alle bruikbare spullen kunnen gratis worden gebracht of telefonisch

bij AVRI of Secunda worden aangemeld. Twee vrachtwagens rijden in het gebied

om de aangemelde goederen in te zamelen. De bruikbare spullen worden schoon-

gemaakt, eventueel gerepareerd, geprijsd en verkocht. De eerste resultaten zijn

erg goed. Na de eerste zes maanden blijkt dat van de ingezamelde spullen,

zo’n 258 ton, ruim 80% verkocht is in de winkel. Dit is een hoog percentage

hergebruik. De overige 20% is afgevoerd naar AVRI.

Secunda
Openingstijden: maandag 13.00 - 17.30 uur,

dinsdag t/m vrijdag 9.30 - 17.30 uur,

zaterdag 9.00 - 17.00 uur.

Telefoon 0344 - 63 32 54

De regionale afvalstoffenverordening 
De regionale verordening bevat voorschriften over het aanbieden van huishoude-

lijk afval. De verordening is herzien omdat de landelijke wetgeving en de werk-

wijze van afvalverwijdering zijn veranderd. De wijziging van de verordening is in

de regionale media gepubliceerd en is na te lezen op www.avri.nl.

Francisca Dielemans uit Tiel

‘De Julianalaan ligt in een chique wijk van Tiel. Ik fiets hier graag als ik mijn kind

naar school breng. Ik draag met plezier een steentje bij aan het fraai houden van

mijn woonomgeving. Grof vuil zet ik niet aan de straat. Dat is ook het doel van

AVRI, zo min mogelijk grof vuil in het straatbeeld. Wat ik niet meer gebruik gaat

naar Secunda, de Tielse kringloopwinkel. Die is mede door AVRI opgericht. Ik koop

er zelf ook veel want het is goedkoop en de service is uitstekend. Zelfs mijn

kinderwagen komt er vandaan.’
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Afval, goed om er
vanaf te zijn
AVRI ontwikkelt nieuwe plannen en beleid om actief bij te dragen aan positieve

veranderingen op het gebied van milieu en maatschappij. AVRI wil haar klanten,

de inwoners van de Regio Rivierenland, zo goed mogelijk van dienst zijn en samen

met hen werken aan een schoon milieu.

Milieustraat Culemborg 
In 2004 is in de gemeente Culemborg een toplocatie gereserveerd en geprepa-

reerd voor de milieustraat. De inwoners hebben hier lang naar uitgekeken. AVRI

heeft de beschikking gekregen over 6800 m2 grond, gelegen aan de Randweg 7.

De gemeente Culemborg huurt hiervan 1800 m2 voor de gemeentewerf (opslag).

Het is de bedoeling dat de milieustraat in oktober 2005 zal worden geopend.

De milieustraat Culemborg brengt veel voordelen met zich mee. AVRI verwacht dat

er minder grof vuil opgehaald hoeft te worden. Ook kan het afval beter worden

gescheiden. Ging het grofvuil eerst in één perskraakwagen, nu wordt het verdeeld

over 17 specifieke afvalstromen. De milieustraat is geen belasting voor de omgeving.

Afsluitbare containers en een snelle doorloop van afval voorkomen stankoverlast.

Omgaan met agressie 
2004 was een jaar waarin AVRI ook moest inspelen op minder positieve ontwik-

kelingen in de maatschappij. Enkele medewerkers van de milieustraten en

sommige chauffeurs/beladers kregen te maken met klanten die verbaal en

incidenteel fysiek agressief werden. Daarom heeft AVRI in 2004 een cursus

‘Omgaan met agressie’ georganiseerd, waaraan ongeveer 65 medewerkers

hebben deelgenomen. Tijdens deze cursus leerde het AVRI-personeel hoe zij

dergelijke situaties beheerst in goede banen kunnen leiden.

Voorlichting afvalstoffenheffing 
Vorig jaar werd duidelijk dat bij de inwoners van Regio Rivierenland nog een

onvolledig beeld bestaat van het hoe en waarom van de afvalstoffenheffing. Het

merendeel van de inwoners denkt dat het heffingsbedrag gebaseerd is op de

chauffeur/belader die wekelijks de containers leegt. AVRI heeft in 2004 hierover

voorlichting gegeven. De afvalstoffenheffing dekt de kosten voor groene, grijze en

papiercontainers, maar ook die voor klein chemisch afval-boxen, brengcontainers

(op centrale punten) en de milieustraten. Sinds 1 januari 2004 int AVRI de afval-

stoffenheffing in samenwerking met automatiseerder Pink Roccade. De samen-

werking met Nuon is beëindigd in verband met de komst van de vrije energie-

markt, waardoor de gezamenlijke facturering van energiekosten en de afvalstoffen-

heffing niet meer mogelijk was.

2004 was het jaar van
- de beslissing dat ondergrondse containers meer zullen worden ingezet op

plaatsen waar veel mensen wonen.

- de geslaagde actie met het gratis verstrekken van compost.

- de voorbereiding voor het in eigen beheer inzamelen van glas. Dit wordt

nu nog verzorgd door Van Gansewinkel.

- het inzicht dat het tarief voor het verwijderen van bouw- en sloopafval bij

de milieustraten in de loop van de jaren moet worden verhoogd. Het tarief

dekt nu niet de kosten van de verwerking van dit niet-huishoudelijk afval.

- de samenwerking met de gemeente Gorinchem, waar inwoners van de

gemeente Lingewaal hun afval naar de milieustraat kunnen brengen.

José Luhulima uit Culemborg

‘De Plantage is het Vondelpark van Culemborg. Ik kom hier graag met mijn

nichtje. Thuis leren we haar dat ze haar rommeltjes netjes in de afvalbak gooit en

dat AVRI het dan ophaalt en zorgt dat er nieuwe spullen van gemaakt worden.

De nieuwe milieustraat is een uitkomst voor mij. We gaan onze tuin verbouwen.

Het is heerlijk dat we voortaan niet meer helemaal naar Geldermalsen hoeven te

rijden met het grof tuinafval.’
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Bedrijvig
AVRI gaat als volwassen speler de commerciële markt voor bedrijfsafval uitbreiden.

Daarom werd de afdeling Bedrijfsafval per 1 mei 2004 intern verzelfstandigd.

Hoe het werkt 
De afdeling werd een bedrijf binnen een bedrijf. AVRI-Bedrijfsafval heeft een eigen

administratie en boekhouding. Hierdoor wordt het rendement van de afdeling snel

inzichtelijk. De afdeling is winstgevend en in een krimpende markt zag ze haar

omzet groeien. AVRI verzorgde in 2004 de inzameling van 4900 ton bedrijfsafval.

Het is de bedoeling dat dit aandeel snel groeit en dat bedrijfsafval beduidend meer

inkomsten gaat genereren. Diensten voor de verwijdering van bedrijfsafval worden

uiteraard ingekocht bij andere afdelingen van AVRI.

Voordelen verzelfstandiging 
De behoeften van bedrijven zijn anders dan die van particulieren, ook wat afval

betreft. De verzelfstandiging van de afdeling Bedrijfsafval brengt legio voordelen

met zich mee. Met zeven medewerkers zijn de lijnen kort. Zo kan men door de

platte organisatie doortastender werken, wat klachten voorkomt. De verzelfstan-

diging verhoogt ook de slagkracht omdat er sneller en beter kan worden inge-

speeld op marktontwikkelingen.

Bedrijfsafvalverwijdering op maat 
De concurrentiepositie van AVRI Bedrijfsafval wordt versterkt door haar mogelijk-

heden op het gebied van gescheiden afvalinzameling, haar betrouwbare dienst-

verlening en haar goede reputatie.

De focus is verschoven naar bedrijfsafvalverwijdering op maat. Het dienstenpakket

wordt afgestemd op de wensen van de klant. Een accountmanager praat met de

klant over zijn individuele wensen, schat hoeveelheden afval in en informeert over

gescheiden afvalstromen van restafval, papier, glas en andere afvalstromen.

Plan van aanpak 
AVRI Bedrijfsafval acquireerde enkele grote klanten en plaatste containers bij het

gemeentehuis in Maurik (ondergronds), bij Waterschap Rivierenland in alle negen

gemeenten van de regio, bij verschillende campings en bij winkelcentrum Het

Kwadrant te Tiel. Om de naamsbekendheid bij partijen als scholen, gemeenten en

grote bedrijven te vergroten zijn marketingactiviteiten gepland. Het bedrijf zal

meer in het straatbeeld te zien zijn, bijvoorbeeld met de naam op de containers.

Operationeel
Voor de verwijdering van bedrijfsafval werken we met speciaal materieel, dus met

aparte wagens en aparte beladers. Het inzamelingspersoneel is opgeleid voor een

goede communicatie met zakelijke klanten.

Jettie van Hemert uit Brakel

‘Ik houd van de gemeente Zaltbommel. Ik ben geboren en getogen in Brakel en

ons bedrijf zit in Gameren. Het stadje Zaltbommel zelf is ook prachtig met al die

monumentale panden. Wij zitten in de glasrecycling en AVRI levert ons het glas dat

ze ophalen. Perfect gesorteerd natuurlijk. Ik begrijp niet dat sommige bedrijfs-

eigenaren nog steeds bedrijfsafval en glas in de containers voor huishoudelijk

afval doen. Afval scheiden is een kleine moeite. Het vergemakkelijkt recycling en

dat is weer beter voor het milieu.’
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Storten en overslag
AVRI heeft een aantal belangrijke besluiten genomen over het storten van afval en

het overslaan van afval. In de nabije toekomst wordt er niet meer gestort en zal

het overslaan van afval binnen in een hal plaatsvinden in plaats van buiten.

Stoppen met storten  
Het afvalbeleid is er op gericht om zo min mogelijk afval te storten. Door onder

andere dit beleid en de strenge eisen voor het afdichten van stortplaatsen, is het

storten van afval steeds minder rendabel geworden. Het aanbod van stortafval is

door de jaren heen teruggelopen van 200.000 tot 10.000 ton per jaar.

Het Bestuur van Regio Rivierenland heeft daarom besloten dat AVRI geen nieuwe

stortvakken meer aan zal leggen. De oude stortplaats van zo’n 14 ha. wordt niet

meer gebruikt en is afgedekt. Er wordt momenteel alleen nog gestort op een klein

gedeelte, een stuk grond van ongeveer 1 ha. Hier stort AVRI onder meer bedrijfs-

afval, verontreinigde grond, asbest en vervuild bouw- en sloopafval. Wanneer dit

gedeelte vol is, zal AVRI op andere locaties in Nederland storten. Deze kleine stort-

plaats wordt dan afgewerkt conform de wettelijke eisen. Hierdoor kan er geen

vervuiling optreden naar het milieu. De stortplaats is dan in principe geschikt voor

extensieve recreatie of graasdieren zoals schapen.

Een stuk grond van ongeveer 5 ha. dat was gereserveerd als stortplaats, zal voor

alternatieve doeleinden worden gebruikt. Denk hierbij aan een grondbank, ruimte

voor compostering of aan een verwerkingsplaats voor veegvuil en riool-, kolken-

en gemaalslib. Voor deze alternatieve activiteiten is een vergunning aangevraagd

in het kader van de Wet Milieubeheer die nog moet worden verleend.

Nieuw
2004 was ook het jaar waarin voorbereidingen werden getroffen voor het bouwen

van een overslaghal van 7000 m2. Het afval wordt nu buiten overgeslagen. Het

binnen overslaan van afval heeft als groot voordeel dat afval en stof niet weg kunnen

waaien, het afval niet vochtig kan worden (bijvoorbeeld papier) en dat het aan het

oog wordt onttrokken. We verwachten dat de hal in juni 2006 in gebruik kan worden

genomen.

Verder renoveerde AVRI de zogenaamde pompput die afvalwater naar een water-

zuiveringsinstallatie afvoert. Dit proces voldoet nu weer aan de eisen en is beter

beheersbaar (bemonstering).

Sascha van den Berg uit Waardenburg

‘De meest bijzondere bezienswaardigheid van de gemeente Neerijnen is dit land-

goed, met het Kasteel Neerijnen en de kasteeltuin. Mijn vriendin koos deze plek uit

voor haar huwelijk. Ik vind dat een gebied als dit moet worden behouden. Net als

AVRI vind ik een goed milieu belangrijk. Daarom ga ik serieus om met bijvoorbeeld

afvalscheiding. Ik vraag me wel eens af hoe dat precies gaat hoor. Ik weet dat ze

alles sorteren, maar kunnen ze altijd voorkomen dat er een stuk plastic in de

compostberg belandt? Dat zou geweldig zijn.’
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AVRI en de zorg voor
Kwaliteit, Arbo en
Milieu
In het kader van de zorg voor Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM) heeft AVRI een

aantal vernieuwingen gerealiseerd.  

Management van klachten
Via het nieuwe klachtenmanagementsysteem (onderdeel van het automatiserings-

systeem ARIS) kunnen klachten beter en sneller worden afgehandeld. Klachten

worden door inwoners meestal telefonisch doorgegeven. De klachten komen op

een centrale plaats binnen. De klacht wordt ingevoerd in het systeem en gemaild

naar de afdeling die verantwoordelijk is voor een specifiek gebied. Voordeel is dat

de klacht wordt vastgelegd in het systeem, zodat het aantal klachten kan

worden geteld, geïnventariseerd en geanalyseerd. Ook wordt er in het systeem

vastgelegd hoe en wanneer de klacht is afgehandeld. Dit alles vanuit de gedachte

dat iedere klacht een kans biedt het voortaan beter te doen.

Afhandeling klachten
Veel klachten worden binnen een dag afgehandeld. Er wordt onderscheid

gemaakt tussen klachten en meldingen. Meldingen zijn bijvoorbeeld aanvragen

voor papiercontainers en schade aan containers. De meeste klachten gaan over

containers die niet geleegd zijn (2004: 1300, 5 per werkdag op circa 12.000

containers die AVRI per dag leegt). De klachtenprocedure is een belangrijk onder-

deel van de ISO 9001 norm. AVRI streeft naar een kwaliteitssysteem dat op deze

norm is gebaseerd.

Het Milieu 
Milieu is de derde poot van de KAM-zorg. De vorig jaar gestarte voorbereidingen

voor de overslaghal vragen aandacht van de KAM-coördinator. Die zet zich in om

zoveel mogelijk milieuaspecten mee te laten wegen bij het ontwerp en de bouw.

Tegelijkertijd wordt nagedacht over de veranderende arbeidsomstandigheden van

de medewerkers die meer binnen zullen gaan werken. De jaarlijkse audits voor

het milieucertificaat ISO 14001 zijn in 2004 wederom succesvol afgerond.

Martin de Haan uit Geldermalsen

‘De Appeldijk is het meest bezochte plekje van deze omgeving. De appelbomen

zijn kenmerkend voor de gemeente Geldermalsen. Ik train hier vaak voor triatlons.

AVRI is in Geldermalsen en omtrek zichtbaar aanwezig, je ziet overal hun containers

staan. Dat stimuleert de vele toeristen hier om zich netjes te gedragen en het voor-

komt afval. Als je rond loopt in zo’n schoon gebied, dan denk je toch wel drie keer

na voordat je een leeg blikje in de boomgaard smijt?’

Het ARBO-beleid
Het ARBO-beleid kreeg vorig jaar veel aandacht. De leiding Inzameldienst en de

OC werkten samen aan de herziening van het Arbeids- en Veiligheidsreglement

uit 1998. Aanleiding hiervan waren de resultaten uit het project PAGO (zie pag. 20),

het gebruik van nieuw materieel (zijladers), nieuwe werkwijzen en de indienst-

treding van vele nieuwe medewerkers. Het nieuwe format bestaat uit een alge-

meen gedeelte met de onderwerpen EHBO, omgaan met agressie en verkeer.

Overige gedeelten zijn speciaal toegespitst op functies als Chauffeur/belader en

Medewerker milieustraat. In werkoverleggen is de implementatie van het regle-

ment per thema behandeld. Opzichters zien toe op handhaving van de voor-

schriften.
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Communicatie:
een kijkje in de keuken
Voor AVRI betekent communicatie: openheid van zaken geven, zowel extern als

intern. Wat voorlichten, informeren en adviseren betreft, was 2004 een druk jaar

voor de afdeling Communicatie. Intern was deze afdeling ondermeer betrokken bij

het maken van het personeelsblad AVRIzine. Extern vroegen onder meer de

organisatie van excursies en projecten, de handhavingsactie Zaltbommel, de

Compostactie en de inning van afvalstoffenheffing aandacht van de communicatie-

adviseurs.

Het personeelsblad AVRIzine
AVRIzine werd vorig jaar in het leven geroepen als één van de interne communi-

catiemiddelen. Het personeelsblad versterkt de betrokkenheid van de medewer-

kers en het thuisfront, stimuleert samenwerking en voorkomt ruis. Het magazine

wordt na een jaar geëvalueerd.

De excursies
Excursies zijn een belangrijk middel voor de externe communicatie van AVRI. Per

jaar zijn er zo’n 60 excursies. Het leeuwendeel daarvan wordt aangevraagd door

basisscholen (groep zes, zeven en acht). Voordat ze bij AVRI op excursie gaan, vol-

gen ze een voorbereidende les. Tijdens de excursie krijgen ze een uitgebreide

rondleiding en mogen ze ook zelf meegenomen afval op de milieustraat scheiden.

Daarna volgt er op school een afsluitende les waarin de kinderen in werkversla-

gen vertellen wat ze hebben geleerd. Een belangrijk initiatief, gezien het enthou-

siasme van de kinderen en het feit dat ouders door hun kinderen worden gesti-

muleerd om afval goed te scheiden. AVRI begint aan de basis en maakt jonge

mensen bewust van afval in de breedste zin van het woord.

Overige doelgroepen voor excursies 
Ook plattelandsvrouwen, Rotaryclubs en nieuwkomers bezoeken AVRI. Een poten-

tiële nieuwe doelgroep wordt gevormd door VMBO-scholen. AVRI ontvangt van

deze scholen steeds vaker aanvragen voor excursies. Het lesprogramma, dat om

de vier jaar wordt afgestemd op de actualiteit, zal in 2005 worden herzien.

Communicatie voor externe projecten  
Elk jaar worden er acties voor inwoners georganiseerd. En bij een actie hoort

communicatie om het interne proces te stroomlijnen en inwoners te stimuleren

om aan de actie deel te nemen. Een voorbeeld is de handhavingsactie in

Zaltbommel, waarbij AVRI samenwerkte met de gemeente Zaltbommel. Deze actie

had betrekking op het fraai houden van het straatbeeld. Door de containers alleen

op de dag van inzameling buiten te zetten, staan ze niet te lang aan de weg.

In het kader van de informatievoorziening voor inwoners over preventie en herge-

bruik van afval werd de Compostactie georganiseerd als een dankbetuiging en

een positieve stimulans voor het keurige afvalscheidingsgedrag van de inwoners

van de regio. Gedurende 11 dagen konden inwoners uit de negen gemeenten

gratis compost komen halen voor gebruik in hun tuin. Medewerkers van de

milieustraten en personeel dat via Lander Werk & Integratie werd ingeschakeld,

hielpen ruim 2000 bezoekers met het in zakken scheppen van compost. In totaal

verliet 1400 m3 compost de milieustraten van AVRI. Tot slot noemen we de

communicatie die geregeld is voor de start van de nieuwe kringloopwinkel

Secunda in Tiel (zie ook pag. 6).

De inning van de afvalstoffenheffing
Dit vraagt om zorgvuldige communicatie. Elk jaar informeert AVRI de klanten over

het hoe en waarom van de tarieven.

Gratis acceptatie van afval dat vrijkomt bij activiteiten van
verenigingen, kerken en scholen.
AVRI ondersteunt met de gratis acceptatie de initiatieven van vrijwilligers van deze

organisaties. AVRI haalt het afval niet zelf op. Het moet door de vrijwilligers worden

gebracht. Het Bestuur van Regio Rivierenland heeft hier in 2004 toestemming voor

verleend en een bescheiden budget van 50.000 euro beschikbaar gesteld. Deze

vorm van ondersteuning is aan strenge voorwaarden gebonden en wordt getoetst

door de afdeling Acceptatie. Bij activiteiten die hiervoor in aanmerking komen kan

men denken aan het fruitcorso, carnaval, rommelmarkten en de bloesemtocht.

Joost van Hoevelaken uit Buren

‘Er komen veel mensen naar Buren omdat het dorpje zo mooi en oud is. Ik ben er

best wel trots op. Ik fiets hier altijd met mijn vriendjes. Wij gooien nooit troep op

straat, dat is vies. Ik ben twee keer op AVRI-excursie geweest met school. Dat was

leuk. We mochten afval in kratten doen. We gingen ook op de afvalberg. Die stonk

helemaal niet en er zat gras op. Nu weet ik alles van afval scheiden!’ 
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Meepraten? Graag.
De Onderdeelcommisie (OC) maakt deel uit van de ondernemingsraad van Regio

Rivierenland en functioneert als OR voor AVRI in zaken die niet op regioniveau

spelen. De OC was in 2004 betrokken bij belangrijke veranderingen binnen de

organisatie, zoals het benoemen van de nieuwe directeur, de introductie van

catering, het rookvrij maken van werkplekken, RSI-preventie en het Periodiek

Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO).

Benoeming Rob Mathlener  
De OC maakte vorig jaar gebruik van haar adviesrecht bij de benoeming van de

nieuwe directeur, Rob Mathlener. Het overlegorgaan adviseerde bij de sollicitatie-

procedure, nam deel aan het selecteren van brieven en woonde sollicitatiege-

sprekken bij. Zo was de hele organisatie vertegenwoordigd en betrokken bij de

keuze voor Rob Mathlener.

Catering
Soep en snacks. Iets waar de medewerkers erg naar uitgekeken hebben en waar

de OC zich hard voor maakte. Op 1 maart 2004 was het zover: inhouse catering

werd een feit. Het personeel kan zich in de kantine tegoed doen aan een door

Albron verzorgd lekker broodje, soep, een bal gehakt, hamburgers of kipcorns.

Het personeel dat binnen AVRI verantwoordelijk was voor de koffierondes is door

Albron opgeleid tot cateringmedewerker.

Voorlichting voorkomt RSI Chauffeur/Belader  
Naast de algemene voorlichting voor RSI-preventie van de ArboUnie, drong de OC

aan op speciale voorlichting voor chauffeurs die werken met de nieuwe zijladers.

Deze voertuigen worden bediend met een joystick, wat voor specifieke RSI-klachten

kan zorgen. Uit onderzoek bleek dat de joysticks bij wagens van het type Scania

te hoog waren geplaatst. Deze voertuigen zijn vervolgens aangepast.

PAGO en de OC
Het PAGO (Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek) werd gehouden onder

alle medewerkers. Die konden aangeven op welke vlakken het werk risico’s met

zich meebrengt voor de gezondheid van de medewerkers. In de resultaten

kwamen vooral op het gebied van werksfeer verbeterpunten naar voren. Dit bood

AVRI goede handvaten om eventuele problematiek te signaleren en om hiervoor

oplossingen aan te dragen. Omdat de meeste punten aangegeven werden door

medewerkers van de Inzameldienst, heeft AVRI een werkgroep opgericht.

Deze hield zich onder meer bezig met het onderzoek naar verschillen in beloning,

onderlinge arbeidsrelaties en de aansturing door leidinggevenden. De OC was in

deze werkgroep vertegenwoordigd.

Recht op rookvrije werkplek 
Sinds 1 januari 2004 heeft iedereen volgens de tabakswet recht op een rookvrije

werkplek. Hiervoor ontwikkelde Regio Rivierenland een rookbeleid. De OC heeft

aangedrongen op de correcte invoering van dit beleid en het respecteren van de

nieuwe wet. Binnen het AVRI-gebouw wordt er niet meer gerookt, behalve in de

daarvoor ingerichte rookruimte. Ook de cabines van de wagens zijn werkplekken.

Daarom mag daar ook niet worden gerookt.

Matthijs Jansen, chauffeur/belader bij AVRI

Ik vind Asperen de leukste plaats in de gemeente Lingewaal. Deze kerk toont een

prachtig stukje geschiedenis en het is hier erg groen. Als AVRI chauffeur/belader

vind ik het goed dat Asperen zo schoon is en blijft. Mijn werk geeft mij voldoening.

Het afval dat wij ophalen wordt helemaal uitgenut. Er wordt goed voor mij en mijn

collega’s gezorgd. In de kantine is het gezellig en de catering is goed. Ik neem

altijd zo’n gezond zuiveldrankje bij de lunch en ik pak vaak een lekker saucijzen-

broodje bij de koffie.’  



2019

Hoeveel eigenlijk?
De totale hoeveelheid huishoudelijk afval steeg in 2004 met 6% ten opzichte van

2003.

Totalen 2004 (in ton) Totalen 2004 per inwoner (in kg)

Restafval 51.747 Restafval 243

GFT 23.149 GFT 109

Grof huisvuil halen 3.932 Grof huisvuil halen 18

Grof huisvuil brengen 9.666 Grof huisvuil brengen 45

Grof tuinafval 6.301 Grof tuinafval 30

Papier 13.787 Papier 65

Glas 4.050 Glas 19

Textiel 895 Textiel 4.2

KCA 224 KCA 1.1

Wit- en bruingoed 872 Wit- en bruingoed 4.1

Totaal 114.623 Totaal 538

Stijgers en dalers  
Het totaal aan GFT-afval per inwoner nam vorig jaar met 8 kilo in omvang toe.

De grote hoeveelheid neerslag van dat jaar is de meest aannemelijke oorzaak

voor de grote stijging van de hoeveelheid GFT-afval per inwoner. In 2004 werd

huis-aan-huis ook meer papierafval ingezameld. Doordat de inwoners nu

beschikken over een minipapiercontainer, steeg de hoeveelheid gescheiden

papierafval met 5 kilo per inwoner. De totale hoeveelheid grof huisvuil steeg van

2003 naar 2004 met 1404 ton naar 13.598 ton. Het aanbod grof tuinafval was in

2004 540 ton meer dan in 2003. Zowel grof huisvuil als tuinafval werden vooral

aangeboden via de milieustraten die dus steeds intensiever worden gebruikt. Het

effect van deze stijgers en dalers is dat het totale hergebruik steeg van 53% naar

55%. De doelstelling is uiteindelijk: 60% hergebruik.

Medewerkers
AVRI kreeg er in 2004 5 collega’s bij en werd daarmee werkgever van 128 mensen.

Het ziekteverzuim daalde fors en ging van 9% naar 6%.

Mannen Vrouwen Totaal

Fulltime 82 6 88

Parttime 23 17 40

Totaal 105 23 128

De bedrijfsstructuur veranderde in 2004 (zie organogram pag. 4). Het manage-

mentteam bestaat uit Rob Mathlener (directeur), Jan van Delft en Walter van

Kessel. Het onderdeel Strategie en Ontwikkeling wordt door 8 mensen bemand.

De Operationele Dienst is met 117 medewerkers het grootst.

Omzet 2004
Inzameling huishoudelijk afval € 19.290.962

Afvalstoffenheffing* € 12.980.422

Inzameling bedrijfsafval € 1.312.917

Afvalverwerkingsinrichting de Meersteeg € 11.431.223

Totaal (na aftrek interne transacties) € 22.153.078

Tarieven afvalstoffenheffing
Standaardtarief € 263

Minimumtarief € 227

Inge de Bont uit Hedel

‘Kasteel Ammerzoyen is een unicum in de gemeente Maasdriel. Ik kom hier met

mijn kinderen. Ze smullen van alle ridderverhalen en we wandelen in de tuinen.

Ik breng ze respect voor cultuur en natuur bij. Mijn oudste heeft een milieuproject

op school. Hij leert over afval. Daar produceren wij heel wat van. Alleen al vijf luiers

per dag van de jongste. Dat zijn er 1825 per jaar. Ik vind de plannen van AVRI voor

het recyclen van luiers dan ook een goed idee! Verder tuinieren, klussen en

schilderen wij graag. Veel afval dus.’



Het gras is niet groener aan de andere kant van de heuvels…

Want wij werken samen aan een schoon Rivierland.

Voor mij, voor jou en voor onze kinderen.


