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Het voorwoord is het minst belangrijke onderdeel van een jaarverslag. De 

lezer zoekt naar informatie en niet naar overpeinzingen van een directeur. 

Maar toch...

Het jaar 2005 was mijn eerste jaar als directeur van AVRI. ‘Een nieuwe 

directeur, afkomstig uit een private en commerciële wereld, wat zoekt zo 

iemand bij een regionale afvaldienst?’, vraagt u zich misschien af. 

Dat zal ik u vertellen. Naast directeur ben ik ook burger en klant. De klant 

is koning, zowel in een private als een publieke omgeving. Waarom zou 

het publieke domein niet klantgericht kunnen zijn? Waarom zou een 

publieke afvalverwerker niet bedrijfsmatig kunnen opereren? Dat kan 

wel, maar dan moeten we het ook met zijn allen willen. In 2005 is het 

managementteam dan ook gestart met de oriëntatie op de herijking van 

de publieke afvaltaak. AVRI is een prachtig en gezond bedrijf dat kwali-

teit in afvalverwijdering aanbiedt. De vraag die beantwoord zal worden in 

2006, betreft: wat is de ambitie van AVRI en hoe kunnen we die ambitie 

maximaal invullen?

AVRI is centraal gelegen in Nederland, met perfecte verbindingen. Die 

goede verbindingen en de ambities van AVRI genereren mogelijkheden 

binnen de regio en buiten de regio. We rijden afval naar binnen vanuit de 

regio maar ook van daarbuiten. We rijden afval naar de regionale verwer-

kers maar ook naar niet-regionale verwerkers. AVRI maakt actief onder-

deel uit van de afvalmarkt in Nederland en Europa. 

Deze actieve rol is noodzakelijk om op de juiste plaats te zijn op  

het juiste moment. Hiertoe hebben we dagelijks contacten met een  

scala van (afval)bedrijven. 

Dit jaarverslag heeft de externe relaties van AVRI als thema. AVRI inves-

teert in relaties die voor beide partijen meerwaarde bieden. U kunt ken-

nismaken met een aantal van hen die belangrijk zijn voor een doelmatige 

afvalverwijdering door AVRI. Natuurlijk hebben we niet iedereen kun-

nen noemen, terwijl we met velen op een prettige manier samenwerken. 

Onze medewerkers zijn onze ambassadeurs. Zij zijn regelmatig op pad om 

u te ontmoeten en willen u graag nog beter leren kennen.

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

Rob Mathlener

Directeur

AVRI 
investeert in relaties
Woord vooraf
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Missie
AVRI is een samenwerkingsverband van negen 

gemeenten in Regio Rivierenland. Dat zijn de gemeen-

ten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, 

Neder-Betuwe, Maasdriel, Neerijnen, Tiel en Zaltbom-

mel. Het kantoor van AVRI, de afvalverwerkingsinrich-

ting De Meersteeg en één van de milieustraten zijn 

gevestigd aan Meersteeg 15 in Geldermalsen. AVRI 

heeft nog twee milieustraten in de regio (Culemborg 

en Tiel), opent een derde milieustraat (Zaltbommel) in 

2006 en maakt daarnaast gebruik van milieustraten in 

Velddriel en Gorinchem.

De kerntaak van AVRI is de inzameling en verwijde-

ring van huishoudelijk afval voor de bijna 81.000 

huishoudens in deze regio. AVRI Bedrijfsafval is actief 

binnen de commerciële markt van bedrijfsafval. AVRI 

Ontwikkeling B.V. houdt zich bezig met het ontwikke-

len van commerciële activiteiten op het gebied van de 

verwerking en bewerking van afval. AVRI Ontwikkeling 

B.V. maakt op de locatie De Meersteeg gebruik van de 

faciliteiten en diensten van de AVRI-organisatie. 

Bij al haar activiteiten speelt AVRI zo goed mogelijk in 

op de wensen van de klant.

AVRI’s uitgangspunt bij de inzameling en verwijde-

ring van afval is dat dit moet gebeuren met de grootst 

mogelijke zorg voor het milieu (AVRI voldoet aan 

ISO 14001). Daarom richt AVRI zich op het stimule-

ren van hergebruik. In 2005 werd in totaal 114.390 

ton huishoudelijk afval ingezameld. Daarvan is 51.545 

ton restafval dat verbrand wordt. Ruim 60 kiloton is 

ingezameld als aparte fracties en is dus grotendeels 

geschikt voor hergebruik of recycling.

Dit alles doen wij op een bedrijfsmatige wijze: wij 

bieden een uitgebreid producten- en dienstenpakket 

tegen verantwoorde kosten.

Kortom: wij zoeken naar de balans tussen mens, 

milieu en resultaat.

Inwoners  214.039

Aansluitingen (huishoudens) 80.828

Gemeenten  9 

Kernen  72 

Oppervlakte  652 km2

Kengetallen 2005
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ontwikkelingen en beleid
Inspelen op ontwikkelingen in ‘afvalland’
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Ontwikkelingen in afvalland
In 2005 waren de belangrijkste ontwikkelingen in 

‘afvalland’, die van invloed zijn op het beleid van AVRI, 

de aankondiging van het Besluit Beheer Verpakkin-

gen en Karton (Besluit VPK), het stortverbod in Duits-

land en de uitbreiding van de verbrandingscapaciteit 

in Nederland. Ook de sterke economische groei in het 

Verre Oosten en de torenhoge olieprijzen hadden de 

nodige invloed. 

Het Besluit VPK stelt producenten verantwoordelijk 

voor de afvalstromen van hun producten. Daardoor 

worden de producenten een prominente partij bij de 

afvalinzameling en -verwerking en een ‘medespeler’ 

in afvalland. Dit beleid zal in 2006 nader vorm krijgen.

Het stortverbod in Duitsland medio 2005 zorgde 

ervoor dat het aanbod van brandbaar afval bij de 

Nederlandse verbrandingsinstallaties enorm toenam. 

Dat veroorzaakte een grote prijsstijging. Inmiddels 

wordt het aantal afvalverbrandingsinstallaties (AVI’s) 

uitgebreid zodat de capaciteit in Nederland zal toe-

nemen. Voor AVRI heeft dit geen gevolgen omdat AVRI 

een langdurig contract heeft met Afvalverwerking 

Regio Nijmegen (ARN). ARN voert momenteel techni-

sche veranderingen in de bedrijfsvoering door, waar-

door het tarief voor AVRI gunstiger wordt.

De economische groei in het Verre Oosten zorgt voor 

een toenemende vraag naar grondstoffen. Afvalstoffen 

die geschikt zijn voor hergebruik, zoals oud papier en 

metaal, worden weer grondstof. De prijzen van deze 

afvalstoffen/grondstoffen fluctueren met deze ontwik-

kelingen op de wereldmarkt. Tot slot is de hoge olie-

prijs in 2005 van invloed geweest op AVRI. 

Zo stegen de prijzen voor brandstoffen en producten 

die uit brandstoffen worden geproduceerd. Hierdoor 

kreeg AVRI te maken met hogere inzamel- en verwer-

kingskosten, evenals hogere kosten voor de inkoop 

van afvalcontainers en andere kunststofproducten.

Beleid
AVRI is één van de ‘spelers in het veld’ binnen een 

afvalmarkt die sterk in beweging is. Dat betekent dat 

AVRI de landelijke, Europese en wereldwijde ontwik-

kelingen en regelgeving op afval- en milieugebied 

goed blijft volgen. Aanscherping van milieunormen, 

maar ook aandacht voor een duurzame samenleving, 

hebben consequenties voor de beleidskeuzes. 

Daarnaast baseert AVRI haar beleid en de uitvoering 

op het Regionaal Afvalstoffenplan (R.A.P.) van Regio 

Rivierenland. Het is de taak van AVRI om het bestuur 

van de Regio te adviseren over afvalbeleid en om in te 

spelen op speerpunten van regionaal beleid.

Goed inhoudelijk overleg is hierbij natuurlijk van groot 

belang. Zo’n vijf keer per jaar komen beleidsmede-

werkers op het gebied van afval en milieu in onze 

regio bij elkaar. Zij zijn verenigd in het AMOR (ambte-

lijk milieu-overleg Regio Rivierenland). Ook de organi-

saties en diensten binnen de regio, die zich bezighou-

den met handhaving, maken deel uit van het AMOR.

Op bestuurlijk niveau heeft de directeur van AVRI 

nauw contact met de portefeuillehouder AVRI binnen 

het Dagelijks Bestuur van Regio Rivierenland.
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1-missie, ontwikkelingen en beleid Inspelen op ontwikkelingen in ‘afvalland’

Schoon Rivierenland

AVRI vervult een belangrijke functie voor de regio. Als onder-

deel van onze Regio Rivierenland is zij verantwoordelijk voor 

de inzameling en verwijdering van huishoudelijk en bedrijfs-

afval van ruim 200.000 mensen in negen gemeenten. Het op 

regionale schaal organiseren van de afvalverwijdering kent 

veel voordelen. De grootte van ons gebied is een optimale 

maat voor een goede kosten-/kwaliteitverhouding in afvalver-

wijdering.

Het motto van AVRI is ‘samen werken aan een schoon Rivierenland’. 

AVRI werkt daarin samen met inwoners én gemeenten. Met ingang van 

15 mei 2006 ben ik vertrokken bij de gemeente Lingewaal en aan de slag 

gegaan als burgemeester van Oude IJsselstreek. Als ex-burgemeester van 

Lingewaal en inwoner van Heukelum heb ik ook in de praktijk te maken 

gehad met de diensten en producten van AVRI. 

De afgelopen vier jaar heb ik als portefeuillehouder AVRI binnen het 

Dagelijks Bestuur (DB) van Regio Rivierenland nauw met AVRI samen-

gewerkt. Eerst met Frans Willemse en vervolgens met Rob Mathlener. 

Eén keer per maand hadden wij overleg over beleidsvoorstellen en de 

lopende zaken wat betreft afval. Op die manier kon ik mij goed voorberei-

den op mijn taak in het DB. Ook tussendoor was ik voor AVRI het eerste 

‘bestuurlijke aanspreekpunt’. Onze samenwerking verliep altijd prima.

Ik wens AVRI voor de toekomst veel succes!

J.P.M. Alberse,

Voormalig lid Dagelijks Bestuur Regio Rivierenland

Ex-burgemeester gemeente Lingewaal
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9
Een belangrijk onderwerp binnen de missie van 

AVRI is het stimuleren van hergebruik. De nieuwe 

activiteiten hebben daaraan een flinke bijdrage 

geleverd. Vanzelfsprekend is het rendement van 

nieuwe manieren om afval te scheiden het grootste 

wanneer deze zo goed mogelijk worden afgestemd 

op de wensen en het gedrag van de klant. Daar zijn 

de activiteiten van 2005 goede voorbeelden van.

Ondergrondse inzameling
AVRI heeft in samenwerking met Stichting Christelijke 

Woningcorporatie (SCW) en Stichting Volkshuisves-

ting Tiel (SVT) twaalf ondergrondse containers voor 

restafval geplaatst bij hoogbouw in Tiel. Bewoners 

kunnen deze containers openen met behulp van een 

afvalpas. Als pilotproject is er ook één ondergrondse 

container voor papier geplaatst. Groot voordeel is dat 

inwoners nu zelf het moment bepalen waarop zij hun 

afval kwijt willen. Ze hoeven hun afval nu niet meer in 

huis of op het balkon te bewaren. Dat bespaart ruimte 

en voorkomt stankoverlast. Door het gebruik van een 

afvalpas wordt voorkomen dat anderen afval in de 

containers van de flatbewoners deponeren. Het resul-

taat: een netter straatbeeld, minder zwerfafval en een 

tevreden klant.

Containers voor papier en textiel
Vrijwel alle huishoudens in onze regio hebben nu een 

container voor papier en textiel. In 2005 hebben we 

een laatste grote slag gemaakt met een campagne 

waarbij 41.500 huisadressen zijn aangeschreven. 

Daarvan hebben zo’n 35.000 huishoudens in 2005 

een container besteld. Alleen bewoners van hoog-

bouw en van de binnensteden van Culemborg, Tiel en 

Zaltbommel hebben geen papier- en textielcontainer 

aangeboden gekregen. Deze inwoners kunnen hun 

papier gebundeld aanbieden en textiel in plastic  

zakken. Ook kan men papier en textiel naar de milieu-

straat of een openbare wijkcontainer brengen.

Bij de inzameling spelen verenigingen van oudsher 

een belangrijke rol. Zij krijgen op de inzameldag een 

inzamelwagen met chauffeur van AVRI en zorgen zelf, 

met al hun vrijwilligers, voor een goed en enthousiast 

verloop van de inzameling.

In 2005 is de hoeveelheid ingezameld papier geste-

gen. Een ander resultaat is dat het textiel beter kan 

worden gescheiden en daardoor beter geschikt is voor 

hergebruik. (zie het artikel op pagina 10)

Activiteiten
Partners bij inzameling en hergebruik
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Achtergrond

De papier- en textielroute
van geldermalsen naar china

AVRI voerde in 2005 een grote campagne om de inzameling 

van papier en textiel te stimuleren. Ruim 35.000 huishou-

dens kregen een papier-/textielcontainer. Voordat deze cam-

pagne van start ging, maakten al 29.500 huishoudens in de 

regio gebruik van zo’n container. De inzameling gebeurt in 

samenwerking met 64 verenigingen. AVRI stelt een inzamel-

wagen met chauffeur beschikbaar en de verenigingen leveren 

de beladers. De drumband, de kerk, de voetbalvereniging: ze 

zijn ontzettend blij met al hun vrijwilligers die maandelijks 

de handen uit de mouwen steken. De verenigingen ontvan-

gen een vergoeding per huisaansluiting. Een flinke bijdrage 

voor de clubkas, maar ook goed voor het milieu. Begin 2006 

volgden we een dagje de route van het papier en textiel. Vier 

mensen van verenigingen en enkele medewerkers van AVRI 

kregen zo een goed beeld van het nut van inzameling en her-

gebruik.

De heren Van Lith en Van Wijlen coördineren de inzameling voor de 

Nederlands Hervormde Kerk in Geldermalsen. De heer Van Lith 

(NH Kerk Gerdelmalsen-00st) begon 30 jaar geleden met de inzameling 

van oud papier. Van Lith: ‘Toen ging het nog om de inhoud van één con-

tainertje per maand. Nu halen we ongeveer 4,5 duizend ton per jaar op. 

Dat doen we met 22 vrijwilligers.’

Henri Witte en Appie van Dorland gaan mee op excursie namens fanfa-

re Amicitia Dodewaard. Witte is trompettist, Dorland speelt hoorn. Ook 

zij zijn al 30 jaar actief. Witte: ‘Als je vroeger als jongere lid werd, hielp je 

vanzelfsprekend mee.’

het eerste grove werk

Al om 9.00 uur staan we op de stoep bij de firma Van Bruchem in Zalt-

bommel. Daar wordt de AVRI-inzamelwagen gelost. Een medewerker 

haalt de zakken met textiel handmatig tussen het papier vandaan. Dit 

wordt vervolgens in grote hallen klaargezet voor transport. Direct is dui-

delijk hoe belangrijk het is dat inwoners hun textiel in goed gesloten plas-

tic zakken aanbieden. Alleen dan is het papier en textiel goed te sorteren.

Van Bruchem: ‘Wij verwerken papier en textiel van AVRI en verder voor-

namelijk papier van kantoren en winkels. AVRI is onze grootste klant 

wat huishoudelijk afval betreft. We willen dat ook graag zo houden. Het 

papier van AVRI vervoeren we op de dag van binnenkomst direct naar de 

firma Peute. Het textiel gaat naar ReShare (Leger des Heils) in Roosen-

daal.’

wit, witter, witst

Achter het papier aan. Bij Peute Papierrecycling in Dordrecht worden wij 

gastvrij ontvangen door Jan van de Velde (accountmanager). Peute ver-

werkt jaarlijks ruim 700.000 ton oud papier. ‘Een deel gaat naar de Euro-

pese markt, maar veel wordt verscheept naar Azië. Vervoer over zee is rela-

tief goedkoop en in Azië is een grote behoefte aan oud papier. Alles waar 

bijvoorbeeld Made in China op staat, moet ook verpakt worden’, aldus 

Van de Velde.

Zowel AVRI als Peute zijn zeer positief over de samenwerking. Marcel van 

Steenis, manager Afvalstoffen van AVRI: ‘Peute werkt snel en correct.’

Tijdens de rondleiding zijn we onder de indruk van de omvang en organi-
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satie in het bedrijf. Van de Velde: ‘We zijn geen verwerker van afval, maar 

een leverancier van een grondstof. Heel belangrijk is kwaliteit en continuï-

teit, want onze afnemers moeten van onze grondstof op aan kunnen.’ 

De mannen van de verenigingen zijn onder de indruk van de grote hallen 

vol met gesorteerd papier. In totaal zijn er zo’n 150 verschillende sorte-

ringen, van papier van koffiebekers met een speciale coating tot en met 

vrijwel wit papier. Het papier van Peute wordt via een agent voorname-

lijk verscheept naar Azië. Samen met Jan van de Velde en Michael van 

Ommen, agent van Interzee Scheepvaartmaatschappij B.V. rijden we naar 

een terminal in de haven van Rotterdam waar de India Lotus al volge-

stouwd is met containers. 

een nieuw leven

Het papier is ‘uitgezwaaid’, maar waar is het textiel van de Regio Rivie-

renland terechtgekomen? Twee grote inzamelaars van gebruikte kleding, 

het Leger des Heils en CORO, gaan sinds 13 februari 2006 gezamenlijk 

verder onder de naam ReShare. In Roosendaal bezoeken wij hun hoofd-

kantoor en worden daar ontvangen door Heleen Verburg (hoofd Rela-

tiebeheer), Elmer Koks (hoofd Verkoop) en Trix Kruisinga (marketing & 

communicatie). Bewondering hebben we voor de medewerkers die hier 

dagelijks uit het textiel het onbruikbare textiel en (helaas zo’n 5 %) overig 

afval verwijderen. Verdere sortering gebeurt niet bij Reshare, maar elders. 

ReShare verkoopt tweedehands kleding via eigen tweedehands kleding-

winkels en bevoorraadt ook een calamiteitendepot (kleding bij rampen). 

De opbrengst gaat volledig naar het goede doel.

Wij brengen nog een bezoek aan de firma Plevier B.V. die een deel van  

de kleding van Reshare verder uitsorteert in verschillende kwaliteiten 

tweedehands kleding. Vader en zoon De Haan leiden ons rond in een 

kleurig familiebedrijf. Daar sorteren zij 15 ton kleding per dag. Een deel 

gaat naar de tweedehands markt, een deel gaat verder, naar wereldwijd 

zo’n 70 landen, waaronder veel derdewereldlanden.

Ons gezelschap is onder de indruk van de route die papier en textiel uit de 

regio Rivierenland aflegt. 

De 300 vrijwilligers uit onze regio die maandelijks achter de inzamel-

wagen lopen, AVRI en haar afnemers: ze werken allemaal mee aan een 

nieuw leven voor iets wat dus eigenlijk geen afval is, maar de grondstof 

voor een nieuw product.

1. Van Bruchem 

2. Peute Papierrecycling 

3. Terminal in Rotterdam

4. ReShare 

5. Plevier Beheer B.V.
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Luiers en incontinentiemateriaal
In de laatste vier maanden van 2005 hebben de inwo-

ners van de regio Rivierenland 642 bomen, 930.900 

liter water en 20.330 liter dieselolie bespaard. Dat 

is het resultaat van de invoering van een pilotproject 

voor de gescheiden inzameling van luiers en overig 

incontinentiemateriaal, per 1 september 2005. Deze 

afvalproducten zijn voor 100% recyclebaar. Dat bete-

kent een aanzienlijke winst voor het milieu. 

Bij de AVRI-milieustraten en ongeveer 55 kinder-

dagverblijven en peuterspeelzalen in de regio staan 

speciale luiercontainers, waar inwoners gratis luiers 

en overig incontinentiemateriaal in kwijt kunnen. Dit 

bespaart de inwoners veel ruimte in de eigen afval-

container. De samenwerking met de kinderdagver-

blijven en peuterspeelzalen is bij dit project van groot 

belang. Zij zijn een partner bij de inzameling. Voor de 

verwerking van het afval werkt AVRI samen met Van 

Gansewinkel en de firma Knowaste. 

Sorteerproeven, die voorafgaand aan het project zijn 

uitgevoerd, hebben uitgewezen dat er nog meer weg-

werpluiers uit het restafval te halen zijn. Reden voor 

AVRI om in 2006 deze activiteit opnieuw onder de 

aandacht te brengen.

(zie ook het artikel op pagina 30)

Tarief ophalen grofvuil
Binnen AVRI en het bestuur van Regio Rivierenland is 

in 2005 volop gediscussieerd over het invoeren van 

een tarief voor de inzameling van grof huishoudelijk 

afval met als doel het stimuleren van hergebruik van 

goederen.

Inwoners van de regio kunnen nu nog hun grof huis-

houdelijk afval twaalf keer per jaar gratis laten opha-

len. Dit ophalen gebeurt met een kraakperswagen, 

waardoor het ‘afval’ minder geschikt is voor herge-

bruik. Regio Rivierenland hanteert daarom een beleid 

dat gericht is op een verschuiving van halen naar 

brengen. Ze stimuleert met het invoeren van een tarief 

voor het aan huis ophalen van grof huishoudelijk afval 

dat inwoners hun grof huishoudelijk afval gratis naar 

de milieustraten brengen. Daar kunnen zij namelijk 

hun afval gescheiden aanbieden zodat het groten-

deels geschikt is voor hergebruik (via kringloop of 

recycling).

Het jaar 2005 stond in het teken van de voorberei-

ding van het besluit. In februari 2006 is definitief een 

besluit genomen om dit tarief vanaf 2007 in te voeren.

Opening milieustraat Culemborg
In oktober 2005 opende AVRI haar milieustraat in 

Culemborg. AVRI had op dat moment al milieustra-

ten in Tiel en Geldermalsen en maakt gebruik van 

milieustraten in Velddriel en Gorinchem. Met deze 

nieuwe milieustraat is de spreiding van milieustraten, 

bestemd voor huishoudelijk afval, in de regio Rivie-

renland verder verbeterd. Bedrijfsafval kan men uit-

sluitend brengen naar de overslaglocatie in Gelder-

malsen. Naar verwachting gaat de vierde en tevens 

laatste milieustraat in Zaltbommel eind 2006 open.
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Categorie afval Totaal 2004  Totaal 2005 Totaal 2004  Totaal 2005
  (in ton) (in ton) per inwoner (in kg) per inwoner (in kg)

Restafval 51.747 51.545 243.0 241.0
GFT 23.149 23.218 109.0 108.0
Grof huisvuil halen  3.932 4.189 18.0 20.0
Grof huisvuil brengen 9.666 8.039 45.0 38.0
Grof tuinafval 6.301 6.877 30.0 32.0
Elekrische en elek- 872 927 4.1 4.3
tronische apparatuur
Glas 4.050 3.946 19.0 18.0
Papier 13.787 14.356 65.0 67.0
Textiel 895 942 4.2 4.4
Luiers  86  0.4
KCA 224 265 1.1 1.2
Totaal 114.623 114.390 538.0 534.0

2-activiteiten Partners in het stimuleren van hergebruik

Hergebruik en kringloop
AVRI wil hergebruik zoveel mogelijk stimuleren.  

De milieustraten spelen daar een belangrijke rol in. 

Een ander belangrijk middel zijn de kringloopwinkels. 

Bij deze winkels kunnen klanten terecht voor leuke, 

goedkope huisraad en bovendien hebben veel men-

sen met beperkte kansen op de arbeidsmarkt bij 

kringloopwinkel Secunda een prettige baan gevonden. 

Het milieu heeft er baat bij. Wat verkocht wordt, krijgt 

zo een ‘nieuw leven’. In 2005 is ruim 700.000 kg 

materiaal aangeboden aan de kringloopwinkel, waar-

van 80% is hergebruikt. Een ongekend hoog resultaat.

Activiteitenafval
AVRI sponsort het verenigingsleven in Regio Rivieren-

land vanaf 1997 door afval, afkomstig van rommel-

markten, gratis voor verwerking te accepteren. In de 

jaren na 1997 nam het aantal vrijwilligersorganisaties 

met dit soort activiteiten toe. Dat betekende dus méér 

afval. In 2004 heeft het Algemeen Bestuur daarom 

voorwaarden en criteria vastgesteld. Besloten is dat 

de hoeveelheid aangeboden activiteitenafval en de 

kosten voor verwerking jaarlijks niet meer dan 10% 

mogen stijgen. In 2005 is bij AVRI 317 ton activiteiten-

afval aangeboden. 

De verwerkingskosten bedroegen € 45.743,00 en 

bleven onder het vastgestelde plafond.

Molen
Naast het terrein van AVRI aan de Meersteeg staat een 

molen. Deze molen dreigde in de loop der jaren min-

der wind te gaan vangen door ophoging van de stort-

plaats. In het verleden is door het bestuur van Regio 

Rivierenland aan de Molenstichting een bijdrage toe-

gezegd voor de verplaatsing van deze molen. Daar-

voor is in totaal € 450.000,- beschikbaar gesteld. 

In 2005 is een klein deel van dit bedrag besteed aan 

technisch onderzoek en aan planvorming voor deze 

toekomstige verplaatsing.

Resultaten
De resultaten van onze activiteiten worden voor een 

groot deel zichtbaar in de hoeveelheden afval die we 

jaarlijks inzamelen. 

De totale hoeveelheid huishoudelijk afval is in 2005 

ten opzichte van 2004 nagenoeg gelijk gebleven. De 

hoeveelheid ingezameld papier en textiel is licht toe-

genomen door de invoering van de papier-/textielcon-

tainer in de loop van 2005. Nieuw is de gescheiden 

inzameling van luiers. 

Er is minder grof huisvuil gebracht dan in 2004 en 

inwoners hebben het grof huisvuil ook iets vaker laten 

ophalen. De hoeveelheid grof huisvuil die gratis bij de 

milieustraten kan worden aangeboden, is in 2005 ten 

opzichte van 2004 nagenoeg gelijk gebleven. De frac-

ties grof huisvuil waarvoor men moet betalen (onder 

andere bouw- en sloopafval), zijn minder vaak naar de 

milieustraten gebracht (5.006 ton in 2005 en 6.745 

ton in 2004).



14 Bedrijfsafval
Maatwerk zorgt voor tevreden bedrijven

De vragen en behoeften van bedrijven zijn anders 

dan die van particulieren. AVRI zamelt al jaren 

bedrijfsafval in en heeft dit in 2004 verzelfstandigd 

in ‘AVRI Bedrijfsafval’. Dat betekent dat deze AVRI-

tak commerciëler is gaan werken. AVRI Bedrijfsafval 

is een specialist in de gescheiden inzameling van 

bedrijfsafval in de regio en biedt een hoog service-

niveau tegen aantrekkelijke prijzen.

Ontwikkelingen bedrijfsafvalmarkt
De hoeveelheid bedrijfsafval in Nederland is de laatste 

jaren vrij stabiel. In 2005 zamelde AVRI Bedrijfsafval 

bijna 5.000 ton afval in. De concurrentie is in de regio 

Rivierenland enigszins toegenomen, omdat meerdere 

inzamelaars van buiten het AVRI-gebied binnen onze 

regio actief zijn. Ondanks deze ontwikkelingen is de 

omzet van AVRI Bedrijfsafval ten opzichte van 2004 

licht toegenomen.

Maatwerk
AVRI Bedrijfsafval is vooral sterk in de inzameling voor 

kleine bedrijven, organisaties, kerken, stichtingen en 

verenigingen. Met in totaal zeven medewerkers levert 

AVRI maatwerk. Zij zorgt voor de afvoer van verschil-

lende soorten afvalstromen, afgestemd op de vraag 

van de klant.

Activiteiten 2005
In 2005 heeft AVRI Bedrijfsafval de telefonische 

bereikbaarheid verder verbeterd. De bezetting van 

de afdeling Verkoop is uitgebreid zodat er meer aan-

dacht besteed kon worden aan verkoopactiviteiten en 

relatiebeheer. Dat heeft geleid tot uitbreiding van het 

klantenbestand. 
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Twee klanten aan het woord

AVRI Bedrijfsafval verzorgt de inzameling van het bedrijfs-

afval voor verschillende typen bedrijven in de regio.  

Roel Laponder is onderafdelingshoofd bij de Rioolwaterzuive-

ring van Waterschap Rivierenland, een overheidsorganisatie 

met ruim 700 werknemers. Jan van der Garde is eigenaar van 

Warenhuis Van der Garde in Opheusden. Een winkel met een 

regionale functie. We vroegen hen naar hun ervaringen met 

AVRI.

laponder: ‘Waterschap Rivierenland zorgt voor veilige dijken, voldoende 

en schoon water in de sloten en voor het zuiveren van het rioolwater in 

één van de mooiste gebieden in Nederland, het rivierengebied. De afde-

ling Operationele Zuivering is verantwoordelijk voor de 39 rioolwaterzui-

veringen in het rivierengebied. Daarvan liggen er negen binnen het ver-

zorgingsgebied van AVRI.

Er komen hier verschillende soorten afval vrij. Met het rioolwater komen 

ook vast afval, zand en vet mee. Dit verwijderen we om verstoppingen 

te voorkomen. Bij het onderhoud van onze installaties komen afgewerk-

te olie, lege vetpatronen en verpakkingsmateriaal vrij. Verder hebben we 

nog kleine hoeveelheden chemisch afval, oud papier en restafval. We 

zamelen al dit afval gescheiden in via de daarvoor bestemde containers.

Wij hebben duurzaamheid, professionaliteit en kostenbewustzijn hoog in 

het vaandel staan. Met name het kostenaspect heeft voor ons de doorslag 

gegeven om ons bedrijfsafval voortaan door AVRI Bedrijfsafval te laten 

afvoeren. De service is prima en AVRI Bedrijfsafval komt de afspraken 

keurig na. De contacten verlopen prettig. Je krijgt gericht en duidelijk ant-

woord op je vragen.’

van der garde: ‘Onze winkel is een warenhuis met tuinmeubelen. Er 

komen allemaal verschillende soorten afval vrij, zoals papier, plastic, huis-

houdelijk afval, hout en aluminium. We scheiden ons afval door middel 

van een papiercontainer van 40 voet en een container van 1.200 liter voor 

andere soorten afval. Plastic gaat in een speciale zak in de papiercontai-

ner en wordt hier door AVRI uitgehaald. Wij zijn met AVRI Bedrijfsafval 

in contact gekomen omdat we er goede berichten over hadden gehoord. 

We zijn tevreden met de service. We hopen nog lang van jullie diensten 

gebruik te maken.’
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3 Medewerkers, 
veiligheid, gezondheid en welzijn 
Aandacht voor medewerkers is de basis voor onze dienstverlening

‘Wij’ onderhouden contacten met ‘onze relaties’ en 

zij met ons. ‘Wij’, dat is AVRI met al onze medewer-

kers. Medewerkers die dagelijks contact hebben 

met de inwoners van de regio, gemeentebesturen, 

afvalverwerkers, verenigingen, etcetera. 

Wij zijn verantwoordelijk voor een goede zorg voor 

onze eigen medewerkers en willen graag bevor-

deren dat zij het werken bij AVRI als prettig erva-

ren. Indirect is de zorg voor onze medewerkers van 

belang voor onze relaties. Onze mensen: ze zijn ons 

kapitaal en ons visitekaartje.

Organisatiestructuur, taken afdelingen, 
kengetallen
Binnen AVRI is het aantal medewerkers gegroeid van 

128 in 2004 naar 134 in 2005. De medewerkers wer-

ken binnen de volgende afdelingen:

Directie

De directie bestaat uit de algemeen directeur en de 

managers van de Operationele Dienst en de afdeling 

Beleid & Communicatie.

Centrale Staf

Binnen deze staf werken de KAM-coördinator (Kwa-

liteit, Arbo en Milieu), de controller en de coördinator 

bedrijfsinformatie aan de kwaliteit van de producten 

en dienstverlening van AVRI.

Operationele Dienst

– Afdeling Inzameling 

Deze afdeling zamelt het huishoudelijk afval aan 

huis in (gft-, rest- en snoeiafval, grofvuil, elektri-

sche en elektronische apparatuur, papier, textiel, 

kca) en verzorgt in de wijk het plaatsen en legen 

van openbare wijkcontainers voor glas, papier en 

textiel.

– Afdeling Verwerking 

Deze afdeling is verantwoordelijk voor de overslag 

van afval op het overlaadterrein, de exploitatie van 

de stortplaats, het wegen van de afvalstromen en 

het regionaal overslagstation voor elektrische en 

elektronische apparatuur (ROS).

– Afdeling Milieustraten 

Onder deze afdeling vallen de milieustraten in  

Geldermalsen, Tiel en Culemborg en het personeel 

dat op de milieustraten werkzaam is.

– Afdeling Bedrijfsafval 

Dit zelfstandige bedrijfsonderdeel is verantwoor-

delijk voor het op commerciële basis inzamelen 

van bedrijfsafval. 

– Facilitaire Zaken 

Hieronder vallen het secretariaat, het telefoonteam 

en het gebouwenbeheer.

Afdeling Beleid & Communicatie

Hieronder vallen interne en externe communicatie en 

de ontwikkeling en evaluatie van afvalbeleid.

 Mannen Vrouwen Totaal 

Fulltime 83 8 91 

Parttime 21 22 43

 104 30 134

Aantal medewerkers per 1 januari 2006
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Veiligheid, gezondheid en welzijn (arbo)
De zorg voor de eigen medewerkers, hun veiligheid, 

gezondheid en welzijn, zijn in elk bedrijf belangrijk. 

Bij AVRI verricht een grote groep medewerkers fysiek 

belastend werk tijdens de afvalinzameling. Reden 

temeer om goed op hun arbeidsomstandigheden te 

letten.

Zo wilde AVRI in 2005 de fysieke belasting voor bela-

ders terugdringen. Daarom heeft een ergonoom toe-

lichting gegeven op het werken met een zijlader.  

Zijladers zijn inzamelwagens die door één chauffeur 

bemand worden. De chauffeur bedient met een joy-

stick een automatische grijparm die zorgt voor het 

legen van de containers.

Daarnaast zijn de gevaren van de gasmotor geïnven-

tariseerd en zijn er maatregelen getroffen die zorgen 

voor de veiligheid.

Er zijn twee plannen gemaakt: één gaat in op voor-

lichting en onderricht over gevaren op het werk en het 

andere op een betere registratie van ongevallen en 

gevaarlijke situaties. Beide plannen zal AVRI in 2006 

uitvoeren.

AVRI heeft in 2005 een agressieprotocol opgesteld 

waarin staat hoe medewerkers moeten handelen 

wanneer ze te maken krijgen met agressief gedrag 

van klanten. Ook is er een handboek verschenen voor 

de medewerkers van de milieustraten, waarin de 

werkwijze op de milieustraten beschreven staat.

Tot slot hebben elf bedrijfshulpverleners hun kennis 

en vaardigheid op peil gehouden door een oefening op 

het terrein (zie foto op pagina 19).

De arbowet is per 1 juli 2005 gewijzigd en meer 

gericht op preventie. Was voorheen iedere werkge-

ver verplicht een arbodienst in te schakelen, nu is de 

zaak omgedraaid. Een arbodienst inschakelen mag 

pas als het bedrijf eerst grondig onderzocht heeft of 

zij de zorg voor de arbeidsomstandigheden echt niet 

zelf kan regelen. De KAM-coördinator vervult daarom 

sinds kort ook de functie van preventiemedewerker.

Goede preventie voorkomt problemen. Mede daardoor 

hebben zich in 2005 nauwelijks problemen voorge-

daan op het gebied van veiligheid en gezondheid. Er 

deden zich twee lichte ongevallen voor. 

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuimpercentage is in 2005 gedaald met 

bijna 2% naar 6,1%. De reden is dat er gerichter is 

omgegaan met ziekmeldingen. Dit is mede een gevolg 

van de Wet Verbetering Poortwachter. Deze wet legt 

de werkgever de verplichting op om regelmatig con-

tacten te onderhouden met zieke medewerkers en om 

ervoor te zorgen dat de werknemer weer snel aan de 

slag gaat.

 2004 2005

Percentage 8% 6,1%

Meldingsfrequentie 2,0 1,6

(per medewerker per dag)

Ziekteverzuimpercentages en meldingsfrequentie 



Medezeggenschap
De medezeggenschap binnen AVRI is geregeld via de 

Onderdeelcommissie (OC). Deze maakt deel uit van 

de Ondernemingsraad (OR) van Regio Rivierenland. In 

2005 heeft de OC zich beziggehouden met arbeids-

voorwaarden, arbeidsomstandigheden, organisato-

rische ontwikkelingen en scholing van de leden van 

de OC. 

Bezetting
De OC was in 2005 op volle sterkte: zeven mensen, 

plus een reservelid. Hiermee kent de OC een goede 

vertegenwoordiging van onze afdelingen. Na het ver-

trek van de voorzitter in de loop van 2005, is er een 

nieuw lid gekozen en een nieuwe voorzitter benoemd.

Arbeidsvoorwaarden
Binnen AVRI bestonden beloningsverschillen bij het 

uitvoerend personeel door de samenvoeging van 

verschillende gemeentelijke diensten in het verle-

den. Deze verschillen zijn eind 2005, mede dankzij de 

inzet van de OC, verkleind en het knelpunt is daarmee 

opgelost. 

Arbeidsomstandigheden
De OC heeft op het gebied van arbeidsomstandighe-

den de volgende punten behandeld: Protocol Agressie, 

werkwijze bedrijfsarts ArboUnie, de aanstelling van 

een preventiemedewerker, de klachtenregeling, de 

vertrouwenspersoon en de catering in de kantine.

Scholing OC
De OC heeft eind 2005 een training gevolgd die nader 

inzicht heeft opgeleverd in de rechten en bevoegdhe-

den op basis van de Wet op de Ondernemingsraden. 

Organisatorische ontwikkelingen 
De OC heeft de voorbereiding van de herijking AVRI 

(de takendiscussie) en de samenwerking met het 

Waterschap bij kwijtscheldingen van belastingen  

kritisch gevolgd.
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Marcel van Steenis zorgt voor 
in- en verkoop afval
‘ik zie mijzelf als een relatieman’

Marcel van Steenis, Manager Afvalstoffen, houdt zich binnen 

AVRI voornamelijk bezig met de in- en verkoop van afvalstof-

fen. Zijn werk bestaat uit het afsluiten van goede contracten, 

maar ook uit de daghandel met afval.

‘De functie is op mijn lijf geschreven. Ik ben geen typische 

verkoper. Ik zie mijzelf juist als een relatieman en probeer zo 

goed mogelijk in te spelen op de behoefte van onze klanten, 

met oog voor de afvalmarkt. Ik kijk daarnaast wat ons bedrijf 

kan aanbieden zodat er voor beide partijen een meerwaarde 

ontstaat’, aldus Van Steenis.

Enthousiast vertelt hij over zijn functie. Een dynamische baan met veel 

contacten. Van Steenis: ‘Ik doe veel zaken met regionale verwerkers. Ze 

hebben voor ons een meerwaarde wanneer ze een marktconform tarief 

kunnen bieden. Groot voordeel van regionale verwerkers is dat we ons 

ingezamelde product rechtstreeks kunnen leveren zonder extra overslag- 

en transportkosten. Daarnaast sparen we het milieu met minder vervoers-

bewegingen. Een voorbeeld daarvan is de inzameling van glas. De AVRI-

wagen zamelt dit in en brengt het vervolgens direct naar de firma Van 

Tuijl in Gameren. Voor het grof tuinafval doen we zaken met een groen-

recyclingsbedrijf. Wij zamelen het grove groenafval in met een kraakpers-

wagen en lossen die vervolgens rechtstreeks op het terrein van dit bedrijf.’

langdurige contracten

‘Met veel van onze verwerkers hebben we langdurige afspraken en dat 

werkt heel prettig. De samenwerking met Van Gansewinkel op het gebied 

van chemisch afval is al vanaf het moment dat we gescheiden gingen  

inzamelen perfect. Er zijn nauwelijks klachten en alles is keurig voor 

elkaar. Met het Leger des Heils (inmiddels samen met CORO werkend 

onder de naam ReShare) hebben we goede afspraken over het ingezamel-

de textiel. De samenwerking is prima. Het tarief is acceptabel binnen de 

markt en we hebben geen overslag- en transportkosten.

Je probeert een relatie zo goed mogelijk voor beide partijen te benutten. 

In veel gevallen leveren verwerkers weer stromen restafval aan ons terug’, 

aldus Van Steenis.

daghandel

Ook voor andere soorten afval heeft AVRI langdurige contracten lopen. 

Zo ligt de verwerking van een groot gedeelte van het restafval voor een 

periode van 20 jaar vast bij de ARN in Weurt. Van Steenis: ‘Maar we ope-

reren ook volop in de dag-/weekhandel. Wij willen voor een gedeelte van 

ons afval profiteren van de prijsfluctuaties ten gevolge van de dagelijkse 

of wekelijkse variaties in vraag en aanbod. Voorwaarde is wel dat we met 

huishoudelijk afval geen risico’s kunnen lopen. We hebben tenslotte te 

maken met de gemeenten en inwoners van onze regio. 
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De opbrengsten die we behalen, komen ten goede aan de afvalstoffenhef-

fing. Ook onze concurrenten hebben we soms nodig. Ik kies ervoor om 

met hen in overleg te gaan om te bezien of we elkaar kunnen versterken. 

Samen kun je veelal bij verwerkers betere afspraken bedingen.’

contacten onderhouden

Van Steenis: ‘Relatiebeheer bestaat voor mij uit het regelmatig bezoeken 

van klanten. Op die manier houd ik feeling met wat er speelt en weet ik 

wat wij of de klant nodig hebben. Verder vind ik het heel belangrijk dat 

we van beide kanten onze afspraken goed nakomen, elkaar van dienst zijn 

en problemen zo goed en snel mogelijk bij de kop pakken. Dat werkt het 

beste wanneer je al een goede band hebt opgebouwd en hebt laten zien 

dat je een betrouwbare partner bent.’
21
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Milieu
De zorg voor onze omgeving

4

De lucht  Gas uit afval
Wie het terrein van AVRI aan de Meersteeg in Gelder-

malsen opkomt, valt direct de hoge groene heuvels 

op. Daar is in het verleden veel huishoudelijk afval 

gestort, dat nu bedekt is onder een gras- en planten-

laag. Opvallend is dat de stortplaats niet stinkt. Dat 

komt doordat hij goed is afgedekt, maar ook omdat 

we stortgas uit de afvalberg winnen en dit vervol-

gens verbranden. De gaswinning heeft nog een ander 

voordeel. Uit het gas wekken we, via een stortgasmo-

tor, elektriciteit op die wij leveren aan energiebedrijf 

Prodeon. Daarnaast verwarmen en koelen we met een 

warmtekrachtkoppeling het kantoor van AVRI en ver-

warmen we de garage. 

Het gas dat we onttrekken, bestaat voor ongeveer 

60% uit methaan, dat wordt omgezet in onder andere 

kooldioxide (CO2 ). Dat is gunstig omdat methaan  

21 keer zoveel bijdraagt aan het broeikaseffect als 

CO2. Door methaan te verbranden, vermindert het 

broeikaseffect. Bovendien is methaan de grootste  

veroorzaker van stank.

De uurproductie van het gewonnen stortgas was in 

2005 lager dan de jaren daarvoor. Dat komt doordat 

er nauwelijks meer gestort wordt. Bovendien is Pro-

deon overgeschakeld op een andere stortgasmotor, 

waardoor de elektriciteitsproductie zo’n 1½ maand 

stagneerde. Is de motor buiten bedrijf, dan wordt het 

gas ‘afgefakkeld’ en niet aan het net geleverd. 

In 2005 hebben we zo’n 400 huishoudens van elek-

triciteit kunnen voorzien (in totaal 945.865 kWh).

De lucht  Geur en stof door opslag en verwerking
Op het AVRI-terrein worden diverse soorten huishou-

delijk en bedrijfsafval gewogen, gesorteerd, overge-

laden en weggebracht naar de verwerkingsindustrie. 

AVRI Ontwikkeling B.V. verwerkt er veegvuil en RKG-

slib (riool-, kolken en gemaalslib). Deze activiteiten 

kunnen enige geurhinder veroorzaken, maar in de 

praktijk ontvangen we nauwelijks geurklachten.

Het terrein wordt ‘zo schoon mogelijk’ gehouden door 

rondwaaiend vuil dagelijks op te ruimen, stuifgevoe-

lig afval af te dekken en in droge periodes het terrein 

nat te houden.

In de Wet milieubeheer (Wm)-vergunning die AVRI in 

2001 ontving, is bepaald dat het overslaan van afval 

in een overdekte hal moet plaatsvinden. Stof en waai-

vuil zullen dan nauwelijks meer voorkomen. Eind 

2005 konden wij starten met de voorbereidingen voor 

de bouw van deze overslaghal. 

Geluid
Het aan- en afvoeren van afval met vrachtwagens, het 

rijden van een shovel, een compactor en een bulldo-

zer en de motor van de warmtekrachtkoppeling: er is 

volop activiteit met de daarbijbehorende geluiden. De 

hoeveelheid geluid mag niet hoger zijn dan in milieu-

vergunning is aangegeven. AVRI voldoet aan de norm.

Gegevens stortgaswinning

 2000  2001 2002 2003 2004 2005

Methaan (%) 56 60 56 58 54 60

Zuurstof (%) <0,1 0,1 0,2 0,1 0,0 0,2

Gasproductie (m3/uur) 178 177 174 156 162 101

gewonnen gas
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Het water en de bodem
AVRI beschermt de bodem en het water zo goed 

mogelijk. Onder het oudste stortvak (stortvak A) ligt 

geen bodembeschermende voorziening. Dat was in 

1969 bij de aanleg geen vereiste. Om te voorkomen 

dat het grondwater wordt vervuild, is er rond dit stort-

vak een ringdrainage in het grondwater aangelegd. 

Met een bovenafdichting voorkomen we dat er regen-

water doorheen dringt. Onder het nieuwere stortvak 

(stortvak B) ligt wel een onderafdichting. AVRI contro-

leert regelmatig of deze intact is. 

Sinds 1992 laten we een monitoringsprogramma 

voor grondwater uitvoeren. Via diverse meetpun-

ten worden verschillende waarden vergeleken met 

de waarde van een vast referentiepunt. Eén waarne-

mingspunt aan de rand van het stortvak A lijkt in 2005 

een lichte verslechtering aan te geven. Bij de overige 

meetpunten blijkt dat in grote lijnen de kwaliteit van 

het grondwater de afgelopen jaren gelijk is gebleven. 

AVRI verstrekt jaarlijks aan de provincie gedetailleerde 

gegevens hierover. 

De onderafdichting onder stortvak B functioneert 

goed. 

In 2006 zal AVRI in overleg met de provincie de 

beheersmaatregelen optimaliseren. 

Afvalwater
Afvalwater bij AVRI bestaat voornamelijk uit percola-

tiewater uit stortvak B (water dat door de stortplaats 

heen is gesijpeld), water uit de ringdrainage rond 

stortvak A, hemelwater en afvalwater van het eigen 

terrein. Dit water lozen we via een centrale pompput 

en een rioolwaterpersleiding op de rioolwaterzuive-

ring (RWZI) in Tiel. Het afvalwater wordt goed gecon-

troleerd en voldoet aan de normen van de vergunning 

Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo). 

Het aanzien
Op de stortplaats wordt nauwelijks meer gestort. 

Volgens een besluit van het Algemeen Bestuur van 

Regio Rivierenland uit 2004 wordt deze activiteit afge-

bouwd en binnen afzienbare tijd beëindigd. De afval-

berg wordt in principe niet hoger. De overslaghal die 

in 2006 gebouwd wordt, zal ongeveer 15 meter hoog 

worden en is zó ontworpen dat hij, bekeken vanuit de 

landelijke omgeving, aansluit bij de contouren van de 

stortplaats. 

Vogels
Afval trekt vogels aan. Lastig voor medewerkers en 

hinderlijk voor voorbijrijdend verkeer. Daarom is sinds 

2000 een valkenier actief op het AVRI-terrein. Werden 

er in 1999 nog ruim 1200 vogels per dag geteld, nu 

zijn dat er nog gemiddeld elf per dag.

Waterstroom in m3  2001 2002 2003 2004 2005

Percolatie fase B + inham  18.470 * * * 20.504

Ringdrain  20.143 * * * 34.858

Totale afvoer centrale pompput 106.706 105.297 81.571 63.690 104.574**

Max. toegestaan Wvo-vergunning 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000

Vervuilingseenheden  1.697 1.685 1.892 2.432 1.701

Neerslag in mm  968 808 841 882 1.056

* niet gemeten i.v.m. aanpassingen in automatisering
** weer op normaal niveau

Afvalwaterlozingen
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Energie- en waterverbruik

 Verwerkingsinrichting Kantoor

2002 207.600 162.050

2003 197.271 148.258

2004 202.190 197.013

2005 211.640 137.699

Elektriciteit in kWh

  2002 2003 2004 2005

Gehele inrichting 1.646 1.993 2.434 2.901

Water in m3

Milieuklachten en -incidenten
Het aantal milieuklachten dat AVRI, rechtstreeks of via 

de provincie, ontvangt, is minimaal. In 2005 ontvingen 

we één klacht over geurhinder. Er hebben zich geen 

milieugerelateerde incidenten voorgedaan.

 2001 2002 2003 2004 2005

Aantal 0 2 0 0 1

Milieuklachten

Certificering
We voldoen aan het milieucertificaat ISO 14001 voor 

alle activiteiten op ons terrein. Tijdens de tussentijd-

se audit in september 2005 bleek dat AVRI slechts 

op één punt niet geheel voldeed aan de norm. Dit is 

inmiddels opgelost. 

Het certificaat is voor AVRI geen doel op zich, maar 

een middel om milieu-aspecten goed te beheersen 

en waar mogelijk continu te verbeteren. Dit doen we 

door het vastleggen van onze processtappen en door 

monitoring van activiteiten die een milieu-effect kun-

nen hebben. Een andere activiteit waarmee we onze 

inspanningen evalueren is de interne audit. In 2006 

zal het milieuzorgsysteem worden omgebouwd naar 

een KAM-systeem (Kwaliteit, Arbo, Milieu) dat tevens 

voor onze inzamelactiviteiten gaat gelden.

Vergunningen
Voor de locatie van AVRI in Geldermalsen is in  

januari 2005 een nieuwe revisievergunning aan-

gevraagd in het kader van de Wet milieubeheer en  

de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. In deze 

vergunningaanvraag zijn, naast de bestaande activi-

teiten, ook diverse nieuwe activiteiten opgenomen. 

We verwachten medio 2006 over de nieuwe  

vergunning te beschikken. In december 2005 is, na 

het doorlopen van een artikel 19 Wet Ruimtelijke 

Ordening-procedure, de bouwvergunning voor de 

overslaghal afgegeven. Hierdoor konden we starten 

met de bouw van deze hal. 

De provincie Gelderland was uiterst positief tijdens 

een controle van de voorschriften van de milieu-

vergunning van de milieustraat in Culemborg.

Ton van Ewijk 
houdt het AVRI-
terrein ‘schoon’

Ton van Ewijk, 45 jaar, getrouwd

en vader van twee meiden, werkt 

sinds drie jaar via Lander Werk & 

Integratie bij AVRI in Geldermal-

sen. Zijn hobby’s zijn wandelen en 

fietsen. Die eerste hobby kan hij 

ook bij AVRI beoefenen. Hij is mis-

schien wel de man die de grootste 

afstanden wandelt op het AVRI-ter-

rein. Dagelijks doet hij zijn ronde 

om waaivuil te verzamelen en hand- 

en spandiensten te verrichten. In 

droge zomerperiodes houdt hij het 

terrein stofvrij door het met water 

te besproeien. ‘Een gezond beroep’, 

volgens Ton.

4-milieu De zorg voor onze omgeving
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Het introduceren van de afvalcontainer voor papier 

en textiel, de ontvangst van een basisschool voor 

een excursie op de stortplaats, het overdragen van 

kennis aan ambtenaren en bestuurders uit ande-

re landen, het informeren van de pers over beslui-

ten... er zijn veel momenten waarop AVRI met haar 

doelgroepen communiceert. Hebben we het over 

het ‘onderhouden van relaties’ dan hebben we het 

eigenlijk over communicatie. Eén van onze belang-

rijkste doelgroepen zijn de inwoners van de regio 

Rivierenland. Bij alle activiteiten moeten we ervoor 

zorgen dat wij hen goed informeren, dat zij hun 

afval op de juiste wijze gaan aanbieden en dat, bij 

voorkeur, ook nog eens doen vanuit een milieube-

wuste houding. Daarvoor zetten we een breed scala 

aan communicatiemiddelen in. Zijn er klachten? 

Dan handelen we deze zo zorgvuldig mogelijk af. 

Komen er veel vragen binnen over bepaalde onder-

werpen? Dan proberen we daar met onze communi-

catie snel op in te spelen. Last but not least: interne 

communicatie staat aan de basis van een goede 

externe communicatie. Wij besteden de nodige 

aandacht aan het goed informeren van onze eigen 

medewerkers, want zij zijn degenen die de informa-

tie aan onze externe doelgroepen doorgeven.

Communicatie bij nieuw beleid en nieuwe 
activiteiten
De belangrijke beleidsonderwerpen van 2005 staan 

genoemd in hoofdstuk 2 (‘Activiteiten’). Bij al deze 

onderwerpen hebben we een communicatieplan 

opgesteld en een breed pakket aan communicatie-

middelen ingezet om onze doelgroepen te bereiken. 

Ter illustratie treft u op pagina 30 een achtergrond-

artikel aan over de communicatie rondom de geschei-

den inzameling van luiers en overig incontinentiema-

teriaal.

Communicatiemiddelen
In 2005 is drie keer onze nieuwsbrief verschenen. 

Deze wordt huis-aan-huis verspreid in de gehele 

regio. De raadsleden van de regiogemeenten heb-

ben we geïnformeerd door middel van artikelen in het 

Infobulletin van Regio Rivierenland. Daarnaast heb-

ben we onze doelgroepen van informatie voorzien via 

de website (www.avri.nl), informatiebijeenkomsten, 

direct mail, advertenties, persberichten en publicaties 

in huis-aan-huisbladen, dagbladen en jaarverslagen.

Voor de interne communicatie maken we gebruik van 

ons magazine AVRIzine, flyers en het intranet.

Educatie
Afval is een onderwerp waar scholen belangstel-

ling voor hebben. AVRI is daar blij mee en ziet het als 

één van haar maatschappelijke taken om de jeugd 

te betrekken bij afval en milieubewust gedrag. Daar-

om organiseert AVRI al heel wat jaren excursies voor 

leerlingen van basisscholen en middelbare scholen. 

De leerlingen krijgen een uitgebreide rondleiding en 

mogen zelf meegebracht afval scheiden op de milieu-

straat in Geldermalsen.

In 2005 verzorgden we 48 excursies voor ongeveer 

1.130 leerlingen van de bovenbouw van de basis-

scholen en circa 50 begeleiders. Nieuw in 2005 was 

de ontwikkeling van een lespakket over afval. In sep-

tember is dit geïntroduceerd bij alle basisscholen in 

onze regio. Enkele tientallen scholen meldden zich 

aan voor het lespakket en de excursie.

Huisstijl
In 2005 is hard gewerkt aan het uniformeren van de 

AVRI-huisstijl. In de loop der jaren werd de huisstijl op 

verschillende manieren toegepast, met als resultaat 

een onsamenhangend geheel. Sinds februari 2006 is 

de huisstijl weer eenduidig en herkenbaar. Het logo 

hebben we niet gewijzigd.

Communicatie
Goede communicatie? Goede relatie!
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Extra aandacht voor een goede
afhandeling van klachten

Eénentachtigduizend huishoudens in de regio Rivierenland 

zijn klant van AVRI. Klanten waarvan AVRI minstens één 

keer per twee weken het afval inzamelt. Daar komen dan nog 

alle contacten met bedrijven bij. Het aantal klantcontacten 

overschrijdt dus jaarlijks zeker de twee miljoen. Waar zoveel 

contacten zijn, gaat ook zeker wel eens wat mis en ontstaan 

klachten. Maar natuurlijk wil AVRI het aantal klachten zoveel 

mogelijk beperken. We spraken daarover met Gaby Haukes, 

KAM-coördinator (Kwaliteit, Arbo, Milieu) en Bianca Koop-

man, medewerkster klachtenafhandeling.

hoe voorkomt avri dat er klachten ontstaan?

Gaby Haukes: ‘In 2002 hebben we een bewonersenquête gehouden. 

Daaruit kwamen wensen van de klant naar voren. We willen zo’n onder-

zoek regelmatig gaan herhalen. Dat is nodig om voor het certificaat ISO 

9001 in aanmerking te komen. Heb je een goed inzicht in de wensen, 

dan kun je een deel van de klachten voorkomen.’

Een andere manier om klachten vóór te zijn, is het werken met pilot-

projecten. Bianca Koopman: ‘Dat is bijvoorbeeld gebeurd bij het uitzet-

ten van de papier-/textielcontainers. Eerst is er ervaring opgedaan bij een 

beperkt aantal huishoudens.’

Haukes: ‘Sinds 2004 zijn we een klachtenregistratiesysteem aan het 

opzetten. In 2005 hebben we geëvalueerd hoe we met klachten registre-

ren en afhandelen. In 2006 willen we het systeem verder verbeteren.’

welke klachten komen het meeste voor?

Koopman: ‘De meeste klachten gaan over het feit dat de containers niet 

geleegd zijn. Veelal zetten mensen de container te laat buiten, maar het 

komt ook voor dat chauffeurs een straat vergeten omdat een route gewij-

zigd is. Verder krijgen we klachten over onder andere onze telefonische 

bereikbaarheid, klantvriendelijkheid en over zwerfafval. Meestal bellen 

inwoners of bedrijven rechtstreeks naar ons. Het komt ook voor dat we 

de klachten via de gemeenten binnen krijgen.’

Ze vervolgt met een anekdote: ‘Een collega werd in één week tijd twee 

keer gebeld door iemand uit Limburg over de inzameling van oud papier. 

Een ambtenaar in zijn gemeente had hem naar ons doorverwezen. AVRI 

is dus ver over de eigen regiogrenzen bekend!’
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hoe komen klachten binnen en hoe worden ze geregistreerd?

Haukes: ‘We krijgen ze telefonisch, schriftelijk of via internet binnen. 

Soms worden onze beladers van de inzamelwagens rechtstreeks door 

inwoners aangesproken en geven ze klachten door.

Alles wat binnenkomt via telefoon, mail of post wordt sinds begin 2005 

geregistreerd en voor elke type klacht hebben we een vaste afhandelings-

termijn.’

wordt er geëvalueerd?

‘Eén keer per kwartaal verstrek ik aan het management een kwartaalrap-

portage. Ik analyseer de klachten en de afhandeling en we bekijken samen 

wat we kunnen verbeteren,’ aldus Haukes.

is ‘de klant nu’ anders dan een aantal jaren geleden?

Bianca Koopman: ‘Het valt me op dat mensen tegenwoordig direct scher-

men met de mededeling dat ze ‘er genoeg voor betalen’ en dat ze van 

plan zijn om de betaling stop te zetten. Ze beginnen al snel te dreigen. Ik 

vind dat niet terecht. We proberen ons werk zo goed mogelijk te doen. 

Als mensen bereid zijn te overleggen, komen we er ook meestal wel uit.’

item voor 2006?

Gaby Haukes: ‘In 2006 willen we meer inzicht krijgen in de klachten en 

de afhandeling ervan verbeteren. In 2007 gaan we de wensen van de 

klant inventariseren. We optimaliseren onze klachtenbehandeling dus 

stap voor stap.’
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Luiers en incontinentie-
materiaal apart
peuterspeelzalen en kinderdagverblijven zijn 
partners bij inzameling

Een kind gebruikt gemiddeld zo’n 5.000 luiers totdat het zin-

delijk is. Dat zorgt voor volle (en vaak stinkende!) afvalbak-

ken. Gelukkig is hier een oplossing voor gevonden. Sinds 1 

september 2005 kunnen inwoners van de regio Rivierenland 

de wegwerpluiers gratis inleveren bij de milieustraten en 

diverse peuterspeelzalen en kinderdagverblijven in de regio 

Rivierenland. Deze luiers worden vervolgens verwerkt tot 

nuttige grondstoffen die weer gebruikt kunnen worden voor 

bijvoorbeeld schrijfpapier en tuinmeubelen. 

We spraken met Ivo Geerits (beleidsadviseur) en Karin Ran-

schaert, beleidsadviseur communicatie. Ook gingen we op 

bezoek bij kinderdagverblijf Villa Kakelbont in Tiel.

ivo geerits: ‘Het gaat nu nog om een pilotproject voor de duur van één 

jaar. We willen er een succes van maken en ook na dat jaar doorgaan met 

deze wijze van inzameling. Voor de verwerking van het afval hebben wij 

contracten met Van Gansewinkel en Knowaste. Voor de inzameling zijn 

de kinderdagverblijven (KDV’s) en peuterspeelzalen heel belangrijk. Zij 

zijn onze partners en ontvangen van ons kosteloos een container. We zijn 

ook op zoek naar nieuwe partners.’

karin ranschaert: ‘Voor de communicatie over dit onderwerp is ons 

netwerk erg belangrijk. Wij hebben de KDV’s en peuterspeelzalen zo goed 

mogelijk betrokken en geïnformeerd. Zij gaven de informatie vervolgens 

weer door aan de ouders. Ook hebben we inwoners waarvan de kinderen 

niet naar een KDV of peuterspeelzaal gaan, benaderd door middel van 

flyers, een brochure van Knowaste, advertenties, persberichten en posters. 

We hebben een kick off-bijeenkomst georganiseerd bij een kinderdag-

verblijf in Culemborg en dat heeft ons heel wat publiciteit opgeleverd. 

Verder hebben we informatie verspreid via bijvoorbeeld consultatie-

bureaus en verloskundigen.’

overtuigen van belang

Geerits: ‘Belangrijk is dat men weet wat het doel van deze inzameling is. 

Daarom was ook de interne communicatie erg belangrijk. Onze eigen 

medewerkers moeten onze klanten weten te overtuigen van het nut.’

Ranschaert vult aan: ‘We hebben een handleiding gemaakt voor onze 

eigen medewerkers van de milieustraten, de inzameling en het telefoon-

team. Via afdelingshoofden hebben we gepolst of er behoefte was aan 

informatie-bijeenkomsten.’
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resultaten

In de periode van september t/m december 2005 heeft AVRI in 

totaal 107.000 kg aan luiers en incontinentiemateriaal ingeza-

meld. Naar verwachting zal het aanbod op deze wijze doorgroei-

en naar ruim 400.000 kg in 2006. Het gaat goed, maar het kan 

nog beter. Op basis van een eerder gehouden sorteerproef gaan 

we er vanuit dat we zeker het dubbele kunnen inzamelen. 

ervaring 

Villa Kakelbont in Tiel is een mooi modern kinderdagverblijf waar gemid-

deld zo’n 40 kinderen per dag opgevangen worden. Carla van Teijlingen, 

assistent-manager bij Villa Kakelbont, is enthousiast over de luierinzame-

ling. ‘Ik vond het wel verrassend om te horen dat er van vieze luiers weer 

nuttige dingen gemaakt kunnen worden. Het is heel goed dat dit afval 

niet allemaal bij het restafval terecht komt. Als je leest hoeveel luiers er 

weggegooid worden... dat is eigenlijk gewoon belachelijk. De luierinza-

meling is erg praktisch. Onze normale containers zijn altijd al vol en ook 

ouders kunnen het vaak niet allemaal kwijt in de eigen afvalbak,’ aldus 

Carla. 

De ouders zijn erg positief. Ze komen met volle zakken aan en nemen 

direct weer een lege plastic zak mee. Carla: ‘Ik heb zelf een kind in de  

luiers en het scheelt mij één volle vuilniszak in de week.’

Ook mensen uit de buurt kunnen hun luiers bij Villa Kakelbont inleveren, 

maar dat gebeurt nog sporadisch omdat de container binnen staat. 

5-communicatie Goede communicatie? Goede relatie!
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6 Kengetallen
en financiële gegevens

Financieel overzicht

Omzet 2005

Inzameling huishoudelijk afval € 21.490.419,00

Inzameling Bedrijfsafval € 1.292.435,00

Afvalverwerkingsinrichting € 15.562.270,00

De Meersteeg

Tarieven afvalstoffenheffing

Standaardtarief € 265,00

Minimumtarief € 229,00

Kengetallen

Inwoners 214.039

Aansluitingen (huishoudens) 80.828

Gemeenten 9 

Kernen 72 

Oppervlakte 652 km2

Personeel

 Mannen Vrouwen Totaal 

Fulltime 83 8 91 

Parttime 21 22 43

 104 30 134

Aantal medewerkers per 1 januari 2006

Wist u dat...

De wagens van AVRI in 2005 in 
totaal 1.017.448 km hebben 
afgelegd?!

Afval

Categorie afval Totaal 2004  Totaal 2005 Totaal 2004  Totaal 2005
  (in ton) (in ton) per inwoner (in kg) per inwoner (in kg)

Restafval 51.747 51.545 243.0 241.0
GFT 23.149 23.218 109.0 108.0
Grof huisvuil halen  3.932 4.189 18.0 20.0
Grof huisvuil brengen 9.666 8.039 45.0 38.0
Grof tuinafval 6.301 6.877 30.0 32.0
Elekrische en elek- 872 927 4.1 4.3
tronische apparatuur
Glas 4.050 3.946 19.0 18.0
Papier 13.787 14.356 65.0 67.0
Textiel 895 942 4.2 4.4
Luiers  86  0.4
KCA 224 265 1.1 1.2
Totaal 114.623 114.390 538.0 534.0
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Dit jaarverslag is gedrukt op Biotop. Voor Biotop wordt 

geen boom extra gekapt. Biotop wordt uitsluitend 

vervaardigd uit zaagafval, resthout en dunningshout. 

Door het milieubesparende gebruik van de grond-

stoffen wordt het ecosysteem nergens uit haar even-

wicht gebracht. De makers van Biotop gebruiken geen 

chloor, chloorverbindingen of optische witmakers. 

Het papier wordt geproduceerd binnen een geslo-

ten chemicaliëncircuit met eigen waterzuiverings-

installaties.

De inkt die de drukker voor dit jaarverslag heeft 

gebruikt, is op basis van plantaardige olieën. De inkt 

heeft zoveel mogelijk 100% plantaardige grondstof-

fen, waardoor het milieu minder wordt belast.

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

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

Samen werken aan
een schoon Rivierenland


