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Bewegen 
is goed voor de conditie
Woord vooraf

3
De afvalmarkt is sterk in beweging; in 2006 zijn belangrijke stappen gezet 

die de toekomst van de afvalsector in grote mate gaan bepalen. Denkt u 

hierbij aan de schuchtere introductie van producentenverantwoordelijk-

heid, het openstellen van de Europese afvalmarkt, de intrede van privaat 

kapitaal, maar ook de ontplooiing van publiek ondernemerschap. 

Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat AVRI niet stil kan blijven zitten. In 

2006 hebben we hard gewerkt aan het herijkingsproces: er heeft binnen 

onze organisatie een brede oriëntatie op de toekomst plaatsgevonden. 

Daarbij hebben we een aantal vragen gesteld, zoals: Wat is het effect van 

deze veranderingen op onze organisatie en haar positie in de markt? Hoe 

spelen wij als regionale afvalverwijderingsdienst zo goed mogelijk in op 

ontwikkelingen? In 2006 was het voor AVRI tijd voor een pas op de plaats 

om vervolgens de juiste richting voor de komende jaren in te kunnen zet-

ten. Een koers waarbij verdere professionalisering en het waarborgen van 

kwaliteit en klantwaarde centraal staan. 

We hebben het afgelopen jaar veel in beweging gezet. Een groot aantal 

activiteiten en projecten in 2006 heeft bijgedragen aan het optimaliseren 

van onze dienstverlening. De positieve resultaten van de NVRD bench-

mark en de ruime voldoende waarmee Rivierenlanders AVRI beoordelen, 

getuigen hiervan en zijn een mooi compliment voor onze medewerkers! 

Het winnen van de eerste prijs Duurzaam Ondernemen Rivierenland 

2006 is voor ons een extra aanmoediging om in ons strategisch beleid en 

dagelijks handelen veel aandacht te blijven houden voor mens en milieu. 

Het thema van dit jaarverslag is ‘beweging’. We geven u een beeld van 

onze activiteiten en resultaten. Bovendien laten we zien wat mensen 

beweegt om zich met ‘afval’ bezig te houden. Beweging is nodig om in 

goede conditie te blijven. Je blijft er als bedrijf gezond bij. Het betekent 

voor ons: ontwikkelen, innoveren, investeren en het aangrijpen van  

nieuwe kansen. Er staan veel plannen in de steigers voor 2007. Een jaar 

waarin we met met nieuwe inzichten samen verder willen bouwen aan 

een mooie, evenwichtige toekomst in de dynamische afvalwereld. 

Wat beweegt u? 

Rob Mathlener

Directeur

Rob Mathlener: 

“Er heeft binnen onze organisatie een brede oriëntatie op de toekomst 

plaatsgevonden.”
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De afvalwereld is continu in beweging en AVRI is 

dat ook. In 2006 hebben wij tijdens een ‘herijking’ 

onderzocht welke rol wij in de toekomst willen en 

kunnen spelen. Het gevolg is dat onze missie op dit 

moment aan het ‘evolueren’ is. Wij verwachten in 

2007 koers te kunnen zetten vanuit een vernieuwde 

missie en strategie die vanzelfsprekend gevolgen 

zullen hebben voor onze beleidskeuzes. 

De inzameling en verwerking van huishoudelijk afval 

in de regio Rivierenland is en blijft onze kerntaak. 

Dagelijks verlaten zo’n 25 inzamelwagens ons terrein 

aan de Meersteeg in Geldermalsen en keren volgela-

den met afval terug. Hierin heeft AVRI een belangrijke 

maatschappelijke taak voor de regio, die wij zo goed 

mogelijk vervullen. Daarom is AVRI onderdeel van de 

Regio Rivierenland, een samenwerkingsverband van 

de gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lin-

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

Zaltbommel. Voor deze gemeenten verzorgen wij de 

inzameling en verwijdering van het huishoudelijk afval 

van de ruim 81.000 huishoudens. Onze inwoners  

kunnen bovendien terecht bij één van de drie milieu-

straten in de regio, namelijk in Geldermalsen, Tiel en 

Culemborg. Een vierde milieustraat in Zaltbommel zal 

in 2007 haar poorten openen, waarna we het tijde-

lijke gebruik van de milieustraat in Velddriel beëin-

digen. Daarnaast maakt AVRI voor de inwoners van 

de gemeente Lingewaal gebruik van de milieustraat 

in Gorinchem. Onze milieustraten zijn een belangrijk 

middel bij het stimuleren van hergebruik van afval.

Wij zijn ook actief in de vrije markt. AVRI Bedrijfsaf-

val zamelt op commerciële basis afval in bij bedrijven. 

AVRI Ontwikkeling B.V. houdt zich bezig met het ont-

wikkelen van commerciële activiteiten op het gebied 

van bewerking en verwerking van afval en maakt 

daarbij gebruik van de faciliteiten en diensten van de 

AVRI-organisatie. Alles wat wij doen, doen wij met de 

grootst mogelijke zorg voor mens, milieu en resultaat.

Een dynamische organisatie
In 2004 hebben wij de volgende missie geformuleerd:

Afvalverwijdering Rivierenland is een dynamische, 

dienstverlenende organisatie die zorgt voor de verwij-

dering van afval. Dit doen wij met aandacht voor de 

wensen van de inwoners, met optimale zorg voor het 

milieu en met oog voor de arbeidsomstandigheden 

van onze medewerkers. Dat betekent dat wij maat-

schappelijk betrokken en bedrijfsmatig verantwoord 

ondernemen.

Ons motto daarbij is: 

‘Samen werken aan een schoon Rivierenland’

AVRI laat zich leiden door drie principes:

1. Maatschappelijk betrokken

 Dit principe is duidelijk zichtbaar in de zorg voor 

het milieu, de maatschappelijke omgeving waarin 

wij actief zijn en de werkgemeenschap die wij vor-

men. Wij zien het als onze plicht om hierbij mini-

maal te voldoen aan de milieu-, arbo- en overige 

wetgeving die op ons werkgebied van toepassing 

is.

2. Bedrijfsmatig verantwoord

 Wij willen een waardevol pakket van diensten en 

producten aanbieden. Deze zijn afgestemd op de 

wensen en eisen van onze klanten, tegen verant-

woorde kosten.

3. Klantgericht

 Wij houden zoveel mogelijk rekening met de wen-

sen en eisen van onze klanten. 

5

1 Missie, 
strategie en beleid
Ontwikkelen vanuit een vertrouwde basis

Walter van Kessel:

“Wij zijn bewust op zoek naar de balans tussen mens, milieu en resultaat.”
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Koers bepalen
Het jaar 2006 stond voor onze organisatie in het teken 

van de herijking. Vragen die daarbij gesteld werden, 

waren: Hoe speel je als regionale afvalverwijderings-

dienst zo goed mogelijk in op alle ontwikkelingen in 

‘afvalland’, nu en in de toekomst? Hoe bied je goe-

de producten en diensten tegen de laagst mogelij-

ke kosten, terwijl je rekening houdt met de wensen 

van zowel de klanten als de eigenaar/opdrachtgever 

(regio, bestuurders, gemeenten). Wat zijn dan het best 

passende besturingsmodel en de organisatievorm? 

Wat betekent dit voor het personeel? 

Inspelen op de toekomst
AVRI is en blijft van en voor gemeenten omdat het 

inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval een 

belangrijke ‘zorgtaak’ is en duidelijk een regionale 

meerwaarde heeft. Het is de taak van AVRI om het 

bestuur van de Regio te adviseren over afvalbeleid en 

in te spelen op speerpunten van regionaal beleid. 

De kwaliteit van de dienstverlening willen wij behou-

den, maar wij zien ook kansen om deze verder te  

verbeteren en te verbreden. We willen aan gemeenten 

een collectief pakket leveren, met daarnaast de optie 

voor maatwerk.

We willen meer de commerciële markt op, onder 

andere door bedrijven diensten en producten aan te 

bieden op het gebied van verwerking en recycling en 

door de activiteiten voor bedrijfsafval te versterken. 

Door de combinatie van publieke en marktactiviteiten 

worden de bedrijfsrisico’s gespreid en is er meer ren-

dement mogelijk dat ten gunste komt van de afval-

stoffenheffing. Samenwerking met de verschillende 

partners is bij dit alles heel belangrijk.

Tot slot wil AVRI een transparante organisatie zijn: 

beleid, producten, diensten en financiën moeten 

inzichtelijk zijn voor alle doelgroepen. Centraal bij de 

ontwikkelingen staat steeds de balans tussen mens, 

milieu en resultaat.

De resultaten van het herijkingsonderzoek zullen in 

2007 nader uitgewerkt worden in gesprekken en 

besluitvormingsmomenten met het bestuur van Regio 

Rivierenland.

Inwoners  214.700

Aansluitingen (huishoudens) 81.582

Gemeenten  9 

Kernen  72 

Oppervlakte  652 km2

Kengetallen 2006

Geldermalsen

Neerijnen

Tiel

Buren

Neder-Betuwe

Maasdriel

Zaltbommel

Lingewaal

Culemborg
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.AVRI zoekt balans tussen 
mens, milieu en resultaat

“Is AVRI volop in beweging?”, vroegen we aan Walter van 

Kessel, manager van de Operationele Dienst. Hij beant-

woordde deze vraag bevestigend, maar gaf tegelijkertijd aan 

dat het jaar 2006 een jaar was met veel interne bewegingen. 

Een jaar, waarin onderzocht werd hoe AVRI de toekomst het 

beste aankan. Zijn uitdaging ligt in de omvorming van AVRI 

naar een bedrijfsmatige, klantgerichte organisatie. Hij staat 

te popelen om het resultaat van de ‘herijking’ om te zetten in 

nieuwe activiteiten. Wij bespraken met hem hoe AVRI zich 

inzet voor de beste balans tussen mens, milieu en resultaat, 

of in vakjargon: ‘people, planet, profit’.

Van Kessel: “In feite vormen ‘mens, milieu en resultaat’ een  

driehoek waarbij we proberen om in het zwaartepunt van deze 

driehoek te blijven. De ‘mens’ staat voor onze inwoners en  

klanten, maar ook voor ons eigen personeel. We proberen onze 

producten en diensten zo goed mogelijk af te stemmen op de 

wensen van de klant. Ook willen wij ons personeel volop  

mogelijkheden bieden voor opleiding en ontwikkeling. Het ont-

wikkelen van nieuwe activiteiten biedt nieuwe kansen. 

Daarbij moeten we natuurlijk wel steeds afwegen wat de economische en 

financiële consequenties zijn. Aan alles zit een kostenplaatje vast. De term 

‘milieu’ bekijk ik vanuit het bredere perspectief van de ruimtelijke orde-

ning. Hoe geef je de inzameling van afval een goede plek binnen de leef-

omgeving, waar laat je het? Kun je op een bepaald moment misschien 

een goede bestemming vinden voor een afvalberg? Kan het een windmo-

lenpark worden of een milieuthemapark?” Als voorbeeld van ruimtelijke

ordening noemt hij de inzameling van afval in de binnenstad van Tiel. 

Daar vindt inzameling nu nog plaats met huisvuilzakken. “Daar hebben 

we in deze tijd betere methodes voor. Beter voor onze beladers en beter 

qua uitstraling. We zijn dan ook bezig om daar ondergrondse inzameling 

te organiseren, soms in samenwerking met ondernemers. Op die manier 

wordt het ook commercieel aantrekkelijker”, aldus Van Kessel. Hij ver-

volgt: “Kort gezegd houden we ons bezig met een maatschappelijke taak 

en proberen we tegen een acceptabel bedrag (de afvalstoffenheffing) de 

regio met haar inwoners zo maximaal mogelijk van dienst te zijn.”

identiteit

Van Kessel: “Tijdens ons herijkingsproces zijn we bewust op zoek naar een 

vertaling van de driehoek ‘mens, milieu en resultaat’. Dat moet de basis 

zijn voor onze identiteit. We zijn en blijven een overheidsbedrijf, maar 

willen ook graag commerciëler en bedrijfsmatiger gaan werken. Dat heeft 

alles te maken met ontwikkelingen binnen onze branche. Zo’n 15 jaar 

geleden mocht het afval niet over de eigen provinciegrenzen. Nu doen 

we wereldwijd zaken met afval en hebben een afvalmanager in dienst. 

De afvalmarkt is volop in beweging en wij moeten daar flexibel in mee 

kunnen draaien.”

overal leren

Sinds Van Kessel bij AVRI werkt, gaat hij thuis bewuster met afval om. 

Hij geeft zijn ervaringen door aan zijn kinderen. Op vakantie gaan ze soms 

op ‘afvalexcursie’. Zo constateerden ze in de Ardennen dat je in de winkel 

grijze en groene zakken moet kopen en dat er in het vakantiehuisje gra-

tis zakken lagen voor verpakkingenmateriaal. In Portugal trof hij onder-

grondse containers aan met een informatiezuil ernaast. “Je kunt overal 

wat leren over afval”, besluit Van Kessel.

1-missie, strategie en beleid Ontwikkelen vanuit een vertrouwde basis
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Het AVRI-terrein aan de Meersteeg heeft in 2006 

een opvallende verandering ondergaan. Binnen 

een jaar is daar een grote overslaghal verrezen. 

Voorheen vond de overslag in de open lucht plaats: 

inzamelwagens reden het afval het terrein op. Daar 

werd het gesorteerd en overgeladen op wagens die 

het naar afvalverwerkers elders in het land vervoer-

den. Nu gebeurt dit in een hal met een vloeropper-

vlakte van 7.000 m² en een hoogte van 15.50 m. De 

hal, gefundeerd op 720 palen, is ‘onder architec-

tuur’ gebouwd. Het lijnenspel van de gevel volgt de 

vormen van de stortplaats. Dat levert een mooie en 

aparte skyline op.

Steeds meer papier en textiel in de bak
Na de invoering van de minicontainer voor papier en 

textiel in 2005, kwam in 2006 de nadruk te liggen op 

het verbeteren van de inzamelresultaten en de schei-

ding van papier en textiel. Inwoners werden gestimu-

leerd om het papier en textiel op de juiste wijze aan 

te bieden. 

Van het oud papier en karton wordt ruim 80% nu 

gescheiden aangeleverd. Voor textiel ligt dat percen-

tage op 40%. Van de 12 kg textiel die per inwoner op 

jaarbasis vrijkomt, gaat nu slechts 5 kg gescheiden in 

de container. Er valt dus nog een winst van 7 kg per 

inwoners te behalen.

Dit resultaat is ook behaald dankzij de inzet van alle 

vrijwilligers van verenigingen die het papier en textiel 

inzamelen.

Incontinentiemateriaal als nieuwe grondstof
Sinds 2005 zamelen wij luiers en ander incontinentie-

materiaal gescheiden in. Bij hergebruik krijgen alle 

materialen een nieuwe bestemming en zo levert dit 

nuttige grondstoffen op voor het maken van bijvoor-

beeld papier en tuinmeubelen. De kinderdagverblij-

ven spelen bij deze inzameling een belangrijke rol. De 

proefperiode van een jaar is inmiddels met een extra 

jaar verlengd. De ingezamelde hoeveelheid groeit nog 

steeds. Het moet nog blijken of de kosten van inzame-

ling/verwerking en het milieuvoordeel tegen elkaar 

opwegen. Het aandeel luiers in het restafval is met 

een kwart gedaald van 8% naar 6%.

Van halen naar brengen
Sinds 1 januari 2007 moeten inwoners van de regio 

Rivierenland € 10,- betalen wanneer zij het grof huis-

houdelijk afval aan huis willen laten ophalen. Het zelf 

inleveren bij de milieustraten blijft gratis. In 2006 heb-

ben wij deze invoering voorbereid. De bedoeling is 

om het brengen van afval te stimuleren, waardoor het 

afval beter geschikt is voor hergebruik. 

Activiteiten
Afval omvormen tot grondstof

2
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Inwoners worden gestimuleerd om papier en 

textiel gescheiden aan te bieden.



 

Brengen blijft gratis

avri voert tarief in voor ophalen 
grof huishoudelijk afval 

Ivo Geerits, sinds 2004 beleidsadviseur bij AVRI, woont in 

hoogbouw in Tiel. Zijn werk spreekt hem aan omdat het een 

maatschappelijk belang heeft. Hij maakt beleid over een 

onderwerp waar mensen dagelijks mee te maken hebben: 

afval. Zijn eigen afval deponeert hij in een ondergrondse  

container. Af en toe brengt hij zijn grof huishoudelijk afval 

(gha) naar de milieustraat. Past het niet in de auto, dan belt 

hij AVRI om langs te komen. Sinds 1 januari 2007 is dat  

ophalen niet meer gratis. Geerits legt in dit artikel uit waarom 

inwoners voortaan € 10,- moeten betalen wanneer zij  

hun grof huishoudelijk afval laten ophalen. 

Geerits:“Ons principe is: de vervuiler betaalt. In de praktijk ging dat tot nu 

toe niet op voor het grof huishoudelijk afval (huisraad, grof tuinafval en 

elektrische en elektronische apparatuur, red.). Met z’n allen betaalden we 

voor de gratis inzameling van grof huishoudelijk afval via de afvalstoffen-

heffing, maar slechts 20% van alle huishoudens maakte jaarlijks van deze 

dienst gebruik. Met de invoering van een ‘haaltarief’ (het zogenaamde 

‘voorrijtarief’), komen de kosten nu voor rekening van de gebruiker.”

Het bestuur van Regio Rivierenland besloot in 2001 tot invoering van een 

kostendekkend tarief en tot realisatie van vier milieustraten. 

Inmiddels zijn er drie milieustraten en zal de vierde in 2007 geopend 

worden. Bij deze milieustraten kunnen inwoners hun grof huishoudelijk 

afval gratis inleveren. 

Geerits: “In 2005 hebben we berekend dat een kostendekkend tarief voor 

het halen zou uitkomen op € 45,- per keer. In deze berekening waren de 

kosten voor vervoer, personeel, inzameling en verwerking meegenomen. 

Kostendekkend is het nu ingevoerde tarief níet omdat het bestuur de 

kosten voor de inwoners te hoog vond worden. Toch kunnen we met de 

invoering van het tarief van € 10,- wel enigszins bezuinigen ten bate van 

de inwoners. De afvalstoffenheffing hoeft nu voor het derde achtereen-

volgende jaar niet te stijgen.”

milieu

Niet alleen geld is belangrijk bij deze maatregel van AVRI. Ook de doel-

stelling om hergebruik te stimuleren, speelt een belangrijke rol. Het grof 

huishoudelijk afval dat aan huis wordt ingezameld, belandt in een kraak-

perswagen (zie foto) en is niet meer geschikt voor hergebruik. 

Wanneer mensen hun grof huishoudelijk afval zelf naar de milieustraat 

brengen, blijft het intact en is hergebruik wél mogelijk. Brengen is dus 

beter voor het milieu dan halen! Dit wordt onderstreept door een vergelij-

kend warenonderzoek dat de vereniging voor afval- en reinigingsmanage-

ment (de NVRD Benchmark) jaarlijks uitvoert in de afvalbranche. 

AVRI scoorde goed bij de inzameling, maar moest betere resultaten gaan 

10
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2-activiteiten Afval omvormen tot grondstof

boeken op milieugebied: er werd teveel gehaald en te weinig afval aan de 

bron, op de milieustraat, gescheiden. 

Geerits: “Bijkomend voordeel van deze maatregel is dat het moeilijker 

wordt om illegaal afval bij het grof huishoudelijk afval van de buurman  

te plaatsen. Voortaan moeten mensen opgeven wat ze aanbieden.  

Alleen deze spullen nemen we mee. Wél zullen we meer aandacht moe-

ten besteden aan het voorkomen en bestraffen van het bijplaatsen van 

afval en het illegaal dumpen van afval in bijvoorbeeld het buitengebied.”

jammer?

Doelstelling van AVRI is dat in 2007 bijna tweederde van het afval dat 

voorheen opgehaald werd, naar de milieustraten gebracht wordt. Het 

ophalen van klein chemisch afval blijft gratis. Ivo Geerits kan zich voor-

stellen dat mensen het jammer vinden dat het gratis ophalen van de baan 

is. Hij zal zijn eigen grof huishoudelijk afval toch wel eens laten ophalen. 

“Voor € 10, - huur ik geen aanhangwagen en het is soms wel makkelijk”, 

aldus Geerits, “maar brengen is beter voor de portemonnee van alle  

inwoners van regio Rivierenland en voor het milieu.”
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Afval gaat ondergronds
Sinds 2002 zijn wij bezig met de invoering van  

ondergrondse containers voor afval. Dat kunnen 

openbare wijkcontainers zijn voor de inzameling van 

glas, papier en textiel. Ook hebben wij op sommige 

plaatsen (bijvoorbeeld bij hoogbouw) locatiegebonden 

containers geplaatst voor restafval. Inwoners  

kunnen deze containers met een pasje openen. 

Vooral voor hoogbouw is deze manier van inzamelen 

vaak geschikt.

In 2007 zullen we, in samenspraak met onze gemeen-

ten, woningbouwverenigingen en projectontwikke-

laars, het ondergronds inzamelen verder uitbreiden. 

Via Europese aanbesteding is een keuze gemaakt 

voor de leveranciers.

Klachtenprocedure en klantencontact
Regio Rivierenland heeft dit jaar een klachtenpro-

cedure vastgesteld die ook voor AVRI geldt. Daar-

mee voldoen we aan de Algemene wet bestuursrecht 

(Awb). Tegelijk is het proces voor het verwerken van 

telefonische meldingen en klachten verbeterd. 

Belasting van AVRI en Waterschap samen
In 2006 zijn AVRI en Waterschap Rivierenland voor het 

eerst samen gaan werken bij de kwijtschelding van 

de belastingen. De ervaringen waren positief. Daarom 

zal deze samenwerking in 2007 uitgebreid worden 

naar het gehele traject van het opleggen en innen van 

de belasting. Inwoners ontvangen één aanslagbiljet 

voor de afvalstoffenheffing, ingezetenenomslag en de 

verontreinigingsheffing. De klant kan dus voor al deze 

belastingen bij één loket terecht. Dit levert een bespa-

ring op in de uitvoeringskosten.

Voorbereidingen
We hebben onderzocht of we ons dienstenpakket 

kunnen uibreiden met straatreiniging en de inzame-

ling van veegvuil en zwerfvuil. Deze taak is in handen 

van de gemeenten. We bekijken nu, vanuit de visie dat 

samenwerking schaalvoordelen oplevert, de mogelijk-

heden om daar een rol in te spelen. 

Ook zijn wij bezig geweest met de invoering van con-

tainermanagement. In 2007 zal besloten worden welk 

bedrijf een systeem gaat leveren voor het herkennen 

en registreren van containers (bijvoorbeeld door mid-

del van een chip op de container).

Hergebruik en kringloop
Inwoners van de regio Rivierenland kunnen hun 

gebruikte huisraad inleveren bij de milieustraten, 

maar ook bij een kringloopbedrijf. 

AVRI is mede-oprichter van het kringloopbedrijf 

Secunda in Tiel. Hier werd in 2006 circa 700.000 kilo 

materiaal aangeboden, waarvan 80% is hergebruikt. 

In 2006 is gestart met een inventarisatie van de acti-

viteiten van alle kringloopbedrijven in de regio. Op 

basis hiervan willen wij in 2007 nieuw beleid vaststel-

len om de kringloopactiviteiten een structurele plaats 

te geven en zo het producthergebruik te bevorderen.

Met de goede spreiding van onze milieustraten in de 

regio beschikken wij over prima voorzieningen om 

hergebruik te stimuleren. Bewoners van de gemeente 

Lingewaal kunnen gebruik maken van de milieustraat 

in Gorinchem. In 2006 is onderzocht in hoeverre men 

daar gebruik van maakt. Deze evaluatie gaf geen aan-

leiding tot wijzigingen.
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2-activiteiten Afval omvormen tot grondstof

Activiteitenafval
AVRI sponsort het verenigingsleven in regio Rivieren-

land door afval, afkomstig van rommelmarkten, gratis 

voor verwerking te accepteren. Bestuurlijk is in 2004 

besloten dat de hoeveelheid aangeboden activiteiten-

afval en de kosten voor verwerking jaarlijks niet meer 

dan 10% mogen stijgen. In 2006 is 295 ton activitei-

tenafval aangeboden. Deze hoeveelheid en de bijbe-

horende verwerkingskosten zijn onder het vastgestel-

de plafond gebleven.

Resultaten
De totale hoeveelheid huishoudelijk afval per inwoner 

is iets hoger dan de hoeveelheid van 2005. Daar- 

binnen heeft een verschuiving plaatsgevonden. Het 

aandeel restafval per inwoner is gedaald, vooral ten 

gunste van de ingezamelde hoeveelheid papier en 

luiers. Opvallend is de verschuiving van ‘halen naar 

brengen’ voor zowel het grof huisvuil als het grof 

tuinafval. Dit sluit goed aan bij het beleid van AVRI: 

wanneer inwoners afval naar de milieustraten 

brengen, is het beter geschikt voor hergebruik. 

De doelstelling van het Landelijk Afvalstoffenbeheers-

plan (LAP) en het Regionaal Afvalstoffen Plan (RAP) 

is dat maximaal 40% van de totale hoeveelheid 

ingezameld afval naar de verbrandingsoven wordt 

afgevoerd. AVRI behaalde in 2006 een percentage 

van 47%.
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Categorie afval Totaal 2005  Totaal 2006 Totaal 2005  Totaal 2006
  (in ton) (in ton) per inwoner (in kg) per inwoner (in kg)

Restafval 51.545 50.343 241.0 234.0
GFT 23.218 22.868 108.0 107.0
Grof huisvuil halen  4.189 3.013 20.0 14.0
Grof huisvuil brengen 8.039 9.904 38.0 46.0
Grof tuinafval halen 1.360 923 6.0 4.0
Grof tuinafval brengen 5.519 6.528 26.0 30.0
Elekrische en elek- 927 981 4.3 4.6
tronische apparatuur
Glas 3.946 4.006 18.0 19.0
Papier 14.356 15.588 67.0 73.0
Textiel 942 906 4.4 4.2
Luiers* 86 388 0,4 1.8
KCA 265 267 1.2 1.2
Totaal 114.392 115.715 534.0 539.0

Hoeveelheden afval (* luierinzameling startte in september 2005)
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Waar gewerkt wordt, komt afval vrij

Zoals elk bedrijf de eigen specifieke producten of 

diensten levert, zo zijn ook de afvalstromen die vrij-

komen voor elk type organisatie verschillend. AVRI 

Bedrijfsafval is een zelfstandig bedrijfsonderdeel 

van AVRI met veel ervaring in de inzameling en ver-

werking van bedrijfsafval. Wij leveren maatwerk

dat is afgestemd op de wensen van onze klanten. 

Hoewel de hoeveelheid ingezameld bedrijfsafval in 

Nederland afneemt, is er bij AVRI Bedrijfsafval  

sprake van een lichte groei. In 2006 overschreden  

we de grens van 5.000 ton. Hiervan was 76% rest-

afval, 22% papier/karton en de rest glas, GFT en 

andere kleine afvalstromen.

Nieuwe ontwikkelingen
Met acht medewerkers richten wij ons vooral op het 

midden- en kleinbedrijf in de regio Rivierenland. 

Wij spelen steeds zo goed mogelijk in op nieuwe  

ontwikkelingen. Sinds kort bieden wij bedrijven de 

mogelijkheid om afval aan te bieden in een onder-

grondse container. 

In 2007 zullen we deze activiteit verder uitbreiden. 

Daarnaast zijn we in de regio binnen onze branche 

de enige die groente-, fruit- en tuinafval gescheiden 

inzamelt bij bedrijven. 

Daar waar het praktisch haalbaar en wettelijk  

toegestaan is, combineren we de inzameling van 

huishoudelijk en bedrijfsafval. We beperken daarmee 

het aantal kilometers dat onze wagens rijden. Dat is 

beter voor het milieu en kostenbesparend.

Zichtbaarheid
Het afgelopen jaar hebben wij, in samenwerking met 

AVRI Ontwikkeling B.V., de zichtbaarheid van onze 

marktgerichte activiteiten vergroot. Er is nieuw fol-

der- en expositiemateriaal ontwikkeld, dat wij voor het 

eerst hebben gepresenteerd tijdens de Infra Relatie-

dagen in Gorinchem.
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Resultaten bewonersonderzoek 
zijn richtingaanwijzer

Welke ervaringen en wensen hebben bewoners van regio 

Rivierenland ten aanzien van de afvalinzameling en wat vin-

den ze van AVRI? Wat staat verbetering van scheidingsresul-

taten in de weg? Dat waren de hoofdvragen van het bewo-

nersonderzoek dat we in het najaar van 2006 lieten uitvoeren 

onder 900 inwoners. We waren ook benieuwd hoe de uit-

komsten zich zouden verhouden tot een vergelijkbaar onder-

zoek in 2002. Meten is weten. De resultaten van dit onder-

zoek zijn een belangrijke richtingaanwijzer voor ons beleid in 

de toekomst.

Het onderzoeksbureau dat deze opdracht voor ons uitvoerde, 

startte met een groepsgesprek met een aantal inwoners uit de 

verschillende regiogemeenten. Dit gaf een eerste inzicht in schei-

dingsgedrag, wensen en knelpunten. Vervolgens vond een telefo-

nische enquête plaats onder 914 respondenten. Daarbij werd gelet 

op representativiteit en betrouwbaarheid van de steekproef. Het 

aantal afgenomen enquêtes was groter dan in 2002 omdat we nu 

ook uitspraken wilden doen per gemeente.

In de vragenlijst werd ingegaan op het scheiden van de verschil-

lende afvalcomponenten. Ook konden de inwoners hun mening 

geven over de milieustraten en de wijze waarop wij onze inwo-

ners informeren. Klanttevredenheid, beeldvorming over AVRI en 

dienstverlening waren andere belangrijke onderwerpen.

resultaten

Was het gemiddelde rapportcijfer voor klantvriendelijkheid in 2002 een 

7.5, in 2006 waardeerde men ons met een 7.6. Er waren geen noemens-

waardige verschillen per gemeente. Het cijfer voor de dienstverlening 

bleef met een 7.5 onveranderd. Hierbij vond men dat een afvalinzamelaar 

een 7.7 voor klantvriendelijkheid en een 7.9 voor dienstverlening zou

moeten scoren.

Verder kwam naar voren dat maar liefst 91% van de respondenten de 

nieuwsbrief leest. In totaal 69% vindt dit het prettigste communicatie-

middel (in 2002: 60%). De website werd door 24% wel eens bezocht. 

Een grote stijging, want in 2002 kende slechts 3% de website. Het meren-

deel van de respondenten vond dat AVRI meer naar de mensen toe moest 

komen door bijvoorbeeld voorlichting op scholen te geven of aanwezig te 

zijn op jaarmarkten.

De meeste respondenten hadden het juiste beeld bij het noemen van 

het woord AVRI. Men associeerde het met ophalen/inzamelen van afval 

(40%) of met afvalbakken en vuilniswagens. 

aanzet voor de juiste aanpak

De resultaten, conclusies en aanbevelingen ten aanzien van het scheiden 

van de verschillende afvalcomponenten moeten nog verder bestudeerd 

worden. We zullen ze vergelijken met de resultaten van de sorteerproeven

en de totale hoeveelheden ingezameld afval in 2006. Het bewoners-

onderzoek is een belangrijk en terugkerend middel om te komen tot het 

beste beleid en de juiste aanpak.
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3 Medewerkers 
Veiligheid, gezondheid en welzijn

Het beeld van vuilnismannen, sjorrend aan zware 

afvalcontainers, is aan het veranderen. Zijladers 

met automatische grijparmen, bediening via joy-

sticks en vrachtwagens die ondergrondse contai-

ners optillen en legen, zorgen voor veranderingen in 

het dagelijks werk. Toch blijft het van belang om als 

afvalinzamelaar zorg te dragen voor de gezondheid 

van de medewerkers, of ze nu veel moeten tillen en 

sjouwen of juist (te) veel op een kantoorstoel achter 

het computerscherm zitten.

2006 was voor onze medewerkers een bewogen 

jaar. Interne werkgroepen konden tijdens de 

herijking meedenken over taken en verbeteringen. 

Dat gaf voor sommigen extra werkdruk en extra 

betrokkenheid, maar zorgde ook voor enige span-

ning omdat de uitkomst nog niet duidelijk is.

Organisatiestructuur, taken afdelingen, 
kengetallen
Het aantal medewerkers van AVRI is gedaald van 134 

in 2005 naar 132 in 2006. Deze medewerkers werken 

binnen de volgende afdelingen:

Directie
De directie bestaat uit de algemeen directeur, de 

managers van de Operationele Dienst en de afdeling 

Strategie en Ontwikkeling, met ondersteuning van de 

directiesecretaresse.

De afdeling Strategie en Ontwikkeling heeft in de 

praktijk gefunctioneerd als twee eenheden: de 

Centrale Staf en de afdeling Beleid & Communicatie.

Centrale Staf
Binnen deze staf werken de KAM-coördinator 

(Kwaliteit, Arbo en Milieu), de controller en de coör-

dinator bedrijfsinformatie. Nieuw binnen de AVRI-

organisatie is de functie van de adviseur Personeel & 

Organisatie (eerder werd deze functie ingevuld vanuit 

de bestuursdienst van Regio Rivierenland).

Afdeling Beleid & Communicatie
Deze afdeling richt zich op het ontwikkelen en 

implementeren van nieuw beleid, het volgen en 

evalueren van bestaand beleid, interne en externe 

communicatie.

Operationele Dienst
– Afdeling Inzameling

 Deze afdeling zamelt het huishoudelijk afval aan 

huis in en verzorgt in de wijk het plaatsen en legen 

van openbare wijkcontainers.

– Afdeling Verwerking

 Deze afdeling is verantwoordelijk voor de over-

slag van afval op het terrein aan de Meersteeg. 

De afdeling is ook nauw betrokken geweest bij 

de bouw van de nieuwe overdekte overslaghal. 

Verder houdt zij zich bezig met de stortplaats, het 

wegen van afvalstromen en het regionaal over-

slagstation voor elektrische en elektronische 

apparatuur.

– Afdeling Milieustraten

 Deze afdeling omvat de milieustraten in Gelder-

malsen, Tiel, Velddriel en Culemborg en het daar 

werkzame personeel.

– Afdeling Facilitaire Zaken

 Hieronder vallen het secretariaat, het telefoonteam 

en het gebouwenbeheer.

Bedrijfsafval
Dit zelfstandige bedrijfsonderdeel richt zich op de 

commerciële markt van bedrijfsafval.

Gaby Haukes: 

“Het beroep van belader lijkt zwaar, maar het is natuurlijk ook gezond, 

mits je de bewegingen correct uitvoert.”
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 Mannen Vrouwen Totaal 

Fulltime 71 7 78 

Parttime 32 22 54

 103 29 132

Aantal medewerkers per 1 januari 2007

Overslaghal
De bouw van de overslaghal betekende voor een 

aantal medewerkers een nieuwe werkplek. Voor-

heen werd het aangevoerde afval in de open lucht, 

met zon, wind en regen, gesorteerd en overgeladen. 

Nu gebeurt dat overdekt. De nieuwe werkplek was 

aanleiding voor een risico-inventarisatie en -evalu-

atie. Er is begonnen met een stofmeting, die in 2007 

een vervolg krijgt. Ook heeft een interne werkgroep 

zich beziggehouden met arbeidsomstandigheden bij 

het sorteren van papier en textiel en met de geluids-

belasting in de hal.

Preventie
Bij de inzameling en verwerking van afval kunnen 

medewerkers incidenteel in aanraking komen met 

asbest, bijvoorbeeld wanneer een inwoner, tegen alle 

regels in, asbesthoudend materiaal aan de straat zet. 

Daarom volgde een aantal medewerkers de training 

‘Herkennen van asbest’. Vervolgens is duidelijk afge-

sproken wat je in zo’n geval concreet moet doen. Na 

een bezoek van de arbeidsinspectie is per werkplek 

bekeken wat het risico op blootstelling aan asbest is 

en welke maatregelen je moet nemen om dit te voor-

komen.

Chauffeurs moeten sinds 2005 bij verlenging van 

hun groot rijbewijs volgens Europese regelgeving een 

medische keuring ondergaan. AVRI heeft dit in 2006 

geregeld met de Arbodienst.

De nieuw aangestelde vertrouwenspersoon gaf aan 

alle medewerkers voorlichting over het begrip ‘onge-

wenst gedrag’ uit de Arbowet. Iedereen leerde wat  

bij over pesten, discriminatie, agressie en seksuele  

intimidatie. In 2007 zullen we dit onderwerp van de 

positieve kant belichten en door middel van werk-

groepjes ingaan op ‘gewenst gedrag’. 

Er is in het kantoorpand een evacuatie-oefening uit-

gevoerd onder leiding van de bedrijfshulpverleners.

Ongevallen
Hoewel wij ons zo goed mogelijk inzetten voor de  

veiligheid van onze medewerkers, deden zich bij twee 

medewerkers verwondingen aan de hand voor. Eén 

bezoeker van een milieustraat maakte een ongeluk-

kige val tijdens het uitladen. Eén van de medewerkers 

met een opleiding bedrijfshulpverlening heeft goed 

ingegrepen, waardoor de gevolgen zoveel mogelijk 

beperkt zijn.

Ziekteverzuim
Sinds 2006 hebben wij een eigen personeelsfunctio-

naris ‘in huis’. Hij heeft als eerste het verzuimprotocol 

aangepast. Voortaan ligt de begeleiding van degene 

die ziek is méér dan voorheen bij de leidinggevende 

en de personeelsadviseur dan bij de verzuimconsulent 

en de bedrijfsarts. Door deze directere begeleiding 

verwachten we dat we het verzuim verder kunnen 

terugdringen. Wij sluiten met onze nieuwe opzet aan 

bij de bepalingen en verplichtingen uit de Wet  

Verbetering Poortwachter.

Bovendien heeft de aandacht van leidinggevenden 

voor wat medewerkers met beperkingen wél kunnen, 

geleid tot actieve reïntegratie. Vooral onder oudere 

werknemers met lichamelijk zwaar werk, is het ver-

zuim fors gedaald. Soms is er voor hen een blijvende 

oplossing gevonden in een beter passende functie.
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 2005 2006

Percentage 6,1% 5%

Meldingsfrequentie 1,6 1,5

(per medewerker per dag)

Ziekteverzuimpercentages en meldingsfrequentie 

Medezeggenschap
De Onderdeelcommissie (OC) maakt deel uit van de 

Ondernemingsraad (OR) van Regio Rivierenland en 

houdt zich uitsluitend bezig met de medezeggen-

schapzaken die specifiek over AVRI gaan. Met zeven 

mensen plus een reservelid was de OC in 2006 op 

volle sterkte. De leden, afkomstig uit verschillende 

afdelingen, vormen een goede afspiegeling van het 

personeel van ons bedrijf.

Er is geïnvesteerd in de kwaliteit van medezeggen-

schap. De voltallige OC volgde in april 2006 een 

training die zich richtte op de rechten en bevoegd-

heden op basis van de Wet op de ondernemings-

raden. Verder werd aandacht besteed aan efficiënt 

vergaderen en de taakverdeling binnen de OC.

Nieuw in 2006 was de invoering van een vast maan-

delijks spreekuur om het contact met de achterban te 

versterken. Het aantal bezoekers is wisselend, maar 

men weet de OC nu gemakkelijker te vinden. De OC 

besprak met de directeur de aanpak van verzuim-

begeleiding, het berispingenbeleid volgens de CAO 

(CAR-UWO) en psychosociale arbeidsbelasting (psa). 

Ook de invoering van een onbemande weegbrug bij 

de nieuwe overslaghal was een punt van aandacht. 

Organisatorische ontwikkelingen
Het jaar 2006 was organisatorisch een belangrijk jaar. 

Het stond voor een deel in het teken van de herijking 

en de takendiscussie. Tijdens dit proces kon het 

personeel op een aantal momenten meepraten. Om 

dit proces goed te kunnen volgen, werd een aparte 

OR-commissie opgericht met medewerkers van AVRI 

en van de Bestuursdienst van Regio Rivierenland. 

Deze commissie volgde de ontwikkelingen kritisch, 

gaf tussentijds reacties aan de directie en zal in 2007 

een advies geven over voorstellen voor veranderingen 

in de organisatie.

In 2007 gaat AVRI bij het innen van belastingen 

samenwerken met Waterschap Rivierenland en 

enkele gemeenten. Dit heeft consequenties voor de 

werkwijze van het personeel dat zich hiermee 

bezighoudt. Om tot een goed advies te komen heeft 

de OC overleg gevoerd met de ondernemingsraden 

van de andere partijen.
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Er zit beweging in het werk 
van de belader

Waren het vroeger de ‘vuilnismannen’ die zware ijzeren  

vuilnisbakken leegden, tegenwoordig kom je ‘chauffeurs/

beladers’ tegen die met behulp van een joystick in de cabine 

een automatische grijparm aansturen om containers op te  

tillen en te legen. We spraken met KAM-coördinator en 

bewegingswetenschapper Gaby Haukes en Arie den Bol 

(medewerker inzameling) over de veranderingen in het  

inzamelwerk en de kans op een ‘muisarm’ bij een chauffeur/

belader nieuwe stijl.

Arie den Bol werkt zo’n 16 jaar bij AVRI. Den Bol: “In mijn begintijd 

waren er al grijze en groene containers. We reden de bakken naar de 

wagen waar ze met een hydraulische hendel werden geschud en geleegd. 

Het was fysiek redelijk zwaar werk, maar ik had er nooit last van. In de 

jaren 90 stapten we over op een achterlader met twee compartimenten. 

Grijze en groene bakken konden toen tegelijkertijd geleegd worden. Het 

ging meer automatisch: je reed de bak er tegenaan en de automatische 

grijparmen deden de rest van het werk. Sinds vijf jaar zijn er zijladers met 

twee compartimenten. Je rijdt met de wagen naar de bakken toe, bedient 

in de cabine een joystick en de grijparmen pakken zelf de bakken.”

Gaby Haukes: “Het beroep van belader lijkt zwaar, maar het is natuurlijk 

ook gezond, mits je de bewegingen correct uitvoert. Je krijgt er een goede 

conditie van en bent veel in de buitenlucht. Door de automatisering en 

andere inzamelmiddelen zie je veranderingen in het type klachten. 

Vroeger hadden de mensen wel eens rugklachten door het tillen van 

afvalzakken. Bij het manoeuvreren met de containers moet je juist alert 

zijn op pols-, arm en schouderklachten. Het nieuwste is dat we preven-

tief instructie gaan geven voor het gebruik van de joystick in de cabine 

om dergelijke klachten (met kans op bijvoorbeeld een muisarm) te voor-

komen. Deze overgang van grof lichamelijk werk naar fijn motorisch werk 

is niet per definitie beter.” 

afwisseling

Arie den Bol houdt van het lichamelijke werk. Hij hoeft niet naar de 

sportschool. Ook vindt hij het fijn dat hij afwisseling in het werk heeft. 

Hij rijdt sinds 11 jaar, naast zijn werk als chauffeur/belader, met de 

chemokar naar de vaste inzamelplaatsen van klein chemisch afval. 

“Daar word je wel 300 jaar mee”, aldus Den Bol. Ook valt hij soms in  

bij de inzameling van grof huishoudelijk afval. Dat waren tot begin 2007 

wel een paar honderd adressen per dag. Den Bol: “Dat is zwaar werk 

(gem. 63 kg per aanbieding, red.), maar ik kan er goed tegen.” Den Bol 

ledigt ook glascontainers met behulp van een wagen met een kraan erop 

en rijdt zware verzamelcontainers bij flatgebouwen naar de inzamel-

wagen. Hij houdt van de afwisseling in zijn werk en vindt het jammer dat
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door de automatisering het directe contact met de inwoners minder 

is geworden. “Het centrum van Tiel heeft nog afvalzakken. Dat werkt 

relaxed. Je pakt een zak, kijkt wat rond en maakt een kort praatje”, aldus 

Den Bol.

norm

Voor het werk van beladers is landelijk een norm ingesteld, de P90-norm. 

Haukes: “Daarmee zijn wij de énige beroepsgroep in Nederland met zo’n 

fysieke arbeidsnorm. In deze norm staat hoeveel kg en aantallen zakken of 

containers een belader van een bepaalde leeftijd per dag mag beladen. De 

intentie van de norm is goed, maar voor onze planning is het vaak lastig. 

Wanneer er iemand ziek is of verlof heeft (en er is geen vervanging van 

dezelfde leeftijd), dan is het soms moeilijk om onder die norm te  

blijven. Beladers ervaren het bovendien soms als een belediging dat ze na 

hun 40e verjaardag opeens heel wat kilo’s minder mogen aanpakken,  

terwijl ze zich nog helemaal fit voelen.”

Gemiddeld bij AVRI in 2005 per productief personeelsuur

 Aantal ledigingen Ingezameld tonnage

Zakken 118 0,67

Minicontainers  44 1,02

achterbelading 

Minicontainers  53 1,29

achterbelading 

twee compartimenten

Wijkcontainers 3 0,46

Voorbeeld van het werk van een chauffeur/belader
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Milieu
De lucht is nog schoner bij AVRI

4

Als afvalverwijderaar heeft AVRI de zorg voor het 

milieu hoog in het vaandel. We zorgen dan ook zo 

goed mogelijk voor de lucht, het water, het geluid 

en het energiegebruik op ons terrein. Daar zijn het 

milieu, onze eigen medewerkers en de bewoners 

en bedrijven in de directe omgeving bij gebaat. Wij 

ervaren het als onze plicht om hierbij continu naar 

verbetering te zoeken.

Lucht  Geur en stof
Je kijkt er niet overheen: sinds eind 2006 heeft AVRI 

een opvallend vormgegeven overslaghal. Voorheen 

vond de overslag in de open lucht plaats. Nu gebeurt 

dat overdekt. Op jaarbasis zullen zo’n 30-40.000 

wagens door de hal gaan! De bouw van deze hal was 

een wettelijke verplichting volgens onze Wet milieu-

beheer-(Wm)vergunning van 2001. 

In de hal zullen wij jaarlijks onder andere zo’n 77.000 

ton huishoudelijk afval en zo’n 53.000 ton bedrijfsaf-

val overslaan. Nu dit overdekt gebeurt, komen stof en 

waaivuil nauwelijks meer voor. Ook de geurhinder zal 

nog minder zijn dan voorheen. Hoewel... het kan bijna 

niet minder: in 2006 ontvingen wij één geurklacht.

Stortplaats
Dit jaar is er slechts 6.000 ton materiaal gestort (dak-

bedekking, asbest, niet-reinigbare grond en andere 

afvalstromen waarvoor geen betere verwerkingsvorm 

beschikbaar is). Elk jaar neemt het aanbod verder af. 

Volgens een besluit van het Algemeen Bestuur van 

Regio Rivierenland zal deze activiteit binnen afzienba-

re tijd worden beëindigd. De afvalberg wordt dan ook 

niet hoger. Er wordt uitsluitend in een inham gestort. 

Deze heeft nog een capaciteit van 23.700 m³ (ruim 

24.000 ton). 

Gas uit afval
Bij AVRI wordt nauwelijks nog afval gestort. Toch doet 

de afvalberg die er uit het verleden ligt, nog steeds 

haar werk. Uit het vrijkomende stortgas, wekken we 

via een stortgasmotor, elektriciteit op die we leveren 

aan energiebedrijf Prodeon. De uurproductie van dit 

gas was in 2006 weer wat hoger dan in 2005. In 2006 

hebben we op deze manier zo’n 300 huishoudens van 

energie kunnen voorzien (in totaal 947.000 kWh). 

Het gas gebruiken we bovendien voor een warmte-

krachtkoppeling waarmee we ons kantoor koelen en 

verwarmen en de garage verwarmen.

Er is nog een milieuvoordeel: Tijdens de verbranding 

van het stortgas wordt methaan omgezet in onder 

andere CO2. CO2 draagt veel minder (21x!) bij aan het 

broeikaseffect dan methaan. 

Bovendien is het stortgas een veroorzaker van stank 

en gaan we op deze manier de stank tegen. In de loop 

der jaren neemt de gasproductie af: minder storten 

betekent ook minder afval als bron van stortgas.

Gegevens stortgaswinning

  2002 2003 2004 2005 2006

Methaan (%) 56 58 54 60 59

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

Gasproductie (m3/uur) 174 156 162 101 109

gewonnen gas

Bastiaan Kok (Kamer van Koophandel): “We reiken de Prijs Duurzaam Ondernemen 

jaarlijks uit aan een organisatie in ons werkgebied die structureel duurzaam of 

maatschappelijk onderneemt.”
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AVRI wint Prijs 
Duurzaam Ondernemen 2006

Duurzaam ondernemen is ondernemen met zorg voor een 

‘duurzame’ toekomst. Dat betekent dat je als onderneming 

niet alleen bezig moet zijn met het behalen van winst, maar 

ook oog moet hebben voor het milieu, de omgeving, de mens 

in die omgeving en het eigen personeel. AVRI doet dat goed, 

volgens de Kamer van Koophandel (KvK) Rivierenland. 

In december ontving Rob Mathlener, directeur van AVRI, de 

Prijs Duurzaam Ondernemen uit handen van de voorzitter 

van de Kamer van Koophandel, de heer Arend Fernhout. 

AVRI is er blij mee.

Wat waren voor de Kamer van Koophandel de beweegredenen om 

deze prijs aan AVRI toe te kennen?

Bastiaan Kok, beleidsadviseur bij de KvK Rivierenland: “We reiken 

deze prijs jaarlijks uit aan een organisatie in ons werkgebied die op 

ludieke of structurele wijze duurzaam of maatschappelijk onder-

neemt. Volgens onze deskundige jury is AVRI heel bewust op zoek 

naar manieren waardoor hun activiteiten tot een maatschappelij-

ke meerwaarde leiden. AVRI spant zich op diverse vlakken in om 

méér te doen dan al verwacht wordt. Een goed voorbeeld daar-

van is dat AVRI (bijna) vier milieustraten heeft waar inwoners hun 

afval gescheiden kunnen aanbieden. Dat bekent één milieustraat 

per 50.000 inwoners.”

maatwerk

De jury prijst AVRI vanwege het maatwerk dat ze toepast in de 

voorlichting aan bedrijven over de mogelijkheden om hun afval te 

scheiden. Ook naar andere doelgroepen toe wordt er veel 

aandacht besteed aan voorlichting. Zo biedt AVRI bijvoorbeeld 

lespakketten en excursies aan basisscholen aan. Daar wordt vol-

op gebruik van gemaakt. Door regelmatig bewonersonderzoeken

te houden, waarin behoeften en tevredenheid in beeld worden

gebracht, kan AVRI haar diensten en producten beter afstemmen op de 

inwoners. AVRI stimuleert kringloopwinkels en werkt bij de papierinza-

meling samen met vrijwilligers.

Kok: “Het personeelsbeleid van AVRI was een ander aspect dat door de 

jury als positief beoordeeld werd. Zo was AVRI in 2000 de eerste in  

Nederland die haar tweecompartimenten inzamelwagens met een zijlader 

uitrustte. Het werk van de beladers is op dit type wagens minder zwaar en 

belastend.”

meerwaarde

Tijdens de ‘herijking’ is de organisatie op zoek gegaan naar nieuwe 

mogelijkheden binnen haar activiteiten zoals inzameling, verwerking, 

bedrijfsafval, terreinbeheer. Kok: “Het bewust en structureel zoeken naar 

duurzame(re) mogelijk-heden binnen een bedrijf leidt in veel gevallen tot 

waardecreatie. AVRI geldt wat dat betreft als inspirerend voorbeeld voor 

andere bedrijven in Rivierenland.”

Tot slot vindt de jury de transparante werkwijze en pro-actieve communi-

catie van AVRI belangrijke kenmerken van haar duurzame bedrijfsvoering.
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4-milieu De lucht is nog schoner bij AVRI

Geluid
Naast het af- en aanrijden van alle inzamelwagens 

met afval, de activiteiten van shovels en bulldozers, 

was er in 2006 tijdelijk extra geluid door de bouw van 

de overslaghal. Zo sloeg een heimachine 720 palen 

de grond in om te zorgen voor een goede fundering. 

Het meeste geluid dat bij AVRI geproduceerd wordt, 

blijft voortaan binnen de muren van de overslaghal. 

AVRI voldeed ook in 2006 aan de geluidsnorm in de 

milieuvergunning.

Het water en de bodem
Bij de bouw van de overslaghal is veel aandacht 

besteed aan de vloer. Deze is 20 cm dik en vloeistof-

kerend. AVRI beschermt de bodem en het water van 

de rest van het terrein zo goed mogelijk. Sinds 1992 

laten we een monitoringsprogramma voor ons grond-

water uitvoeren bij zowel ons oude stortvak (aange-

legd in 1969) als ons nieuwere stortvak. Wij verstrek-

ken jaarlijks hierover gedetailleerde gegevens aan de 

provincie. Bij één meetpunt aan de rand van het oud-

ste stortvak, werd in 2005 een lichte verslechtering 

waargenomen. 

Daarvoor zijn we in 2006 een nader onderzoekspro-

gramma gestart en hebben we aanvullende maatre-

gelen genomen. Op dit moment is nog niet bekend of 

deze maatregelen voldoende zijn.

Het afvalwater bestaat voornamelijk uit percolatiewa-

ter uit de stortvakken die nog in gebruik zijn (water 

dat door de stortplaats heen is gesijpeld), water uit de 

ringdrainage rond het oudste stortvak, hemelwater en 

afvalwater van het eigen terrein. Dit water lozen we 

via een centrale pompput op de rioolwaterzuiverings-

installatie in Tiel. Het water voldoet aan de normen 

van de vergunning Wet verontreiniging oppervlakte-

wateren (Wvo).

Vogels
Sinds 2000 is er een valkenier actief op het terrein 

van AVRI om te voorkomen dat er veel vogels op het 

afval afkomen. In 2006 werden tijdens herhaalde  

tellingen gemiddeld 43 vogels per dag geteld.

Waterstroom in m3  2002 2003 2004 2005 2006

Percolatie fase B + inham  * * * 20.504 23.041

Ringdrain  * * * 34.858 41.415

Totale afvoer centrale pompput 105.297 81.571 63.690 104.574 105.750

Max. toegestaan Wvo-vergunning 135.000 135.000 135.000 135.000 135.000

Vervuilingseenheden  1.685 1.892 2.432 1.701 1.497

Neerslag in mm  808 841 882 1.056    750

Afvalwaterlozingen
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Milieuklachten en -incidenten
Het aantal milieuklachten dat AVRI rechtstreeks of  

via de provincie ontvangt, is minimaal. In 2006 

ontvingen we één klacht over geurhinder, afkomstig 

uit de directe omgeving. Hierop hebben we tijdens 

een bezoek van de klager aan de bouwplaats voor  

de overslaghal de toekomstige ontwikkelingen 

besproken. 

Het milieuteam van de regiopolitie heeft een pro-

cesverbaal uitgeschreven omdat we zonder vergun-

ning op de milieustraat in een container dierlijke mest 

accepteerden en deze samen met tuinafval lieten  

verwerken. Per 1-9-2006 is deze situatie beëindigd 

en is mest gescheiden geaccepteerd en naar een 

erkend verwerker afgevoerd. Per 1-1-2007 accepte-

ren we geen mest meer. De klanten worden doorver-

wezen naar lokale verwerkers. Verder waren er geen 

milieugerelateerde incidenten.

 2002 2003 2004 2005 2006

Aantal 2 0 0 1 1

Milieuklachten

Energie- en waterverbruik
Het waterverbruik is nagenoeg gelijk gebleven ten 

opzichte va 2005. Het elektriciteitsverbruik is geste-

gen. Er was tijdelijk extra elektriciteit nodig voor de 

bouw van de overslaghal.

 Verwerkingsinrichting Kantoor

2002 207.600 162.050

2003 197.271 148.258

2004 202.190 197.013

2005 211.640 137.699

2006 267.726 154.004 

Elektriciteit in kWh

 2002 2003 2004 2005 2006

  1.646 1.993 2.434 2.901 2.839

Water in m3 voor de gehele inrichting

Certificering
Opnieuw behaalde AVRI de milieunorm ISO 14001 

voor de Meersteeg. Dit toont aan dat we alle milieu-

aspecten op ons bedrijfsterrein goed beheersen. We 

ontvingen drie certificaten: één voor de milieustraat, 

één voor de behandeling van riool-, kolken- en gema-

lenslib en veegvuil en een derde voor de stort en over-

slag. Wij streven continu naar verbeteringen waar het 

milieu, de klant, ons personeel en de bedrijfsmatig-

heid bij gebaat zijn. Onze werkprocessen leggen wij 

vast in een integraal managementsysteem. In dit 

systeem zijn zowel de voorschriften op het gebied  

van KAM (kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu) 

als AO-IC (Administratieve Organisatie en Interne 

Controle) verwerkt. Wij werken eraan om voor de 

gehele organisatie te voldoen aan de eisen van NEN-

ISO 9001 (voor kwaliteit), ISO 14001 (voor milieu) en 

OHSAS 18001 (voor arbo). Inmiddels beschikken we 

over een bedrijfsbreed elektronisch KAM-systeem 

waarin onze processen voor verwerking, milieu-

straten, inzameling van huishoudelijk afval en 

bedrijfsafval beschreven staan. De verdere aan-

vulling en implementatie van dit systeem zal in 

2007 plaatsvinden.



4-milieu De lucht is nog schoner bij AVRI

Vergunningen
De provincie Gelderland heeft een opleveringsbezoek 

gebracht aan de milieustraat in Culemborg en heeft 

geconstateerd dat wij onze vergunningsvoorschriften 

goed naleven. Verder hebben wij gemeld dat wij nu op 

alle milieustraten ook kringloopproducten en inconti-

nentiemateriaal gescheiden accepteren. In 2007 zal 

AVRI in Zaltbommel een vierde milieustraat openen.

Inmiddels zijn daarvoor vergunningen verleend in  

het kader van de Wet milieubeheer (Wm) en de Wet 

Verontreiniging Oppervlakte wateren (WVO). De 

gemeente Zaltbommel heeft ons de benodigde bouw-

vergunning gegeven. Daarvoor moesten we eerst een 

vrijstellingsprocedure doorlopen. Tegen geen enkele 

vergunning zijn bezwaren ingediend, zodat de vergun-

ningen nu van kracht zijn. De milieustraat zal medio 

2007 open gaan. 

Bestemmingsplan De Meersteeg
Het terrein aan De Meersteeg valt binnen het  

structuurplan ‘Bedrijventerrein Hondsgemet’ van de 

gemeente Geldermalsen. Binnen dit plan is het  

AVRI-terrein opgenomen als bedrijventerrein en 

– specifieker – als ‘themapark Afval’. Wij zijn met de 

gemeente Geldermalsen in gesprek over een nieuw 

bestemmingsplan dat in de maak is. De discussie

spitst zich toe op het gedeelte ten westen van de 

stortplaats, dat grenst aan het nieuwe bedrijven-

terrein. Wij willen hier graag meer mogelijkheden voor 

de uitbreiding van activiteiten creëren en verwachten 

dat we het daarover in 2007 met de gemeente eens 

kunnen worden. 

27
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AVRI kan haar werk niet doen zonder goede com-

municatie. Wanneer wij willen dat inwoners hun 

afval scheiden, dan moeten we hen informeren 

en motiveren. De grijze en groene container... en 

inmiddels ook de blauwe voor papier en textiel, 

ondergrondse containers, de luierinzameling: we 

hebben veel diensten en producten en willen dat ze 

goed gebruikt worden. Dat kan het beste wanneer 

we ook met regelmaat ons oor te luister leggen bij 

onze klanten: wat zijn hun wensen, wat vindt men 

van ons aanbod? Daarover ging het in 2006!

Communicatiemiddelen
Begin 2006 introduceerden we onze nieuwe huisstijl. 

In de loop van het jaar werden vrijwel al onze com-

municatiemiddelen in een nieuw jasje gestoken. De 

nieuwsbrief voor inwoners, die ook in 2006 weer drie 

keer uitkwam, verschijnt sinds december 2006 in full 

color, evenals een aantal andere middelen, waaronder 

een nieuwe presentatiewand. 

Het pakket communicatiemiddelen van de Afdeling 

Bedrijfsafval is uitgebreid met diverse folders, een 

presentatiemap en een presentatiewand. 

Voor de kennismaking met het nieuwe bestuur van 

Regio Rivierenland (2006 was een verkiezingsjaar) 

presenteerde AVRI zich, samen met de andere dien-

sten van de Regio, tijdens een speciale bijeenkomst. 

Dit initiatief werd door het bestuur erg gewaardeerd.

Advertenties, persberichten, de website, folders, arti-

kelen en het jaarverslag zijn daarnaast de belangrijk-

ste middelen waarmee we onze externe doelgroepen 

bereikten. Voor de interne communicatie maakten we 

gebruik van een personeelsblad, intranet, hand-outs 

en informatiebijeenkomsten.

Leren over afval
De excursie bij AVRI was ook dit jaar weer in trek. 

Achtenveertig basisschoolklassen en zes Vmbo-

klassen (in totaal ruim 1100 leerlingen!) lieten zich 

rondleiden op het AVRI-terrein aan de Meersteeg in 

Geldermalsen en leerden daar veel over afval.

Communicatie bij projecten
De meeste AVRI-projecten werden vergezeld van de 

nodige communicatie. Immers, het merendeel van de 

projecten is gericht op bewoners en/of eigen mede-

werkers. Een goed voorbeeld daarvan is de luierinza-

meling. Uit een evaluatie bleek dat deze inzameling 

goed verliep, maar nog beter kon. De afdeling  

Communicatie leverde een bijdrage aan het verbe-

teren van de inzamelresultaten door vijftien extra 

kinderdagverblijven en apotheken te werven als 

inzamelpunt. Samen met de inzet van extra commu-

nicatiemiddelen resulteerde dit in een stijging van 

het aantal ingezamelde luiers. De introductie van een 

tarief voor het ophalen van grof huishoudelijk afval 

(zie artikel op pagina 10) werd omlijst met een breed 

pakket aan communicatiemiddelen. Er was uitleg 

nodig aan de Rivierenlanders. Dat gebeurde door  

herhaling van de goed beargumenteerde boodschap.

Communicatie
Inspelen op onze doelgroepen

5

Ben Lurvink: 

“Goed dat kinderen zich bewust zijn van de hoeveelheid afval.”



Voor de plannen van Bio-Energie Rivierenland werd 

een communicatieplan geschreven. Dit project is een 

initiatief van RRT Betuwse Groenrecycling, Grontmij 

Climate & Energy en AVRI Ontwikkeling B.V. De drie 

initiatiefnemers onderzoeken de haalbaarheid van 

een bio-energiecentrale.

Ook de herijking vergde de nodige interne commu-

nicatie. 

Skate-paradijs in overslaghal
‘Beweging’, het thema van dit jaarverslag, kreeg 

in december wel heel letterlijk gestalte. Tijdens de 

opening van de overslaghal werd deze hal tijde-

lijk veranderd in het grootste indoor skate-paradijs 

van Europa. Ruim 600 skaters, waaronder ook het 

AVRI-personeel met familie, beleefden de dag van 

hun (skate-)leven. Met demonstratieteams, de oud-

wereldkampioen Sven Boekhorst en allerlei spec-

taculaire obstakels bereikte AVRI een groot publiek. 

De media toonden veel belangstelling. Het populaire 

sportprogramma voor kinderen Z@ppsport zal in het 

eerste kwartaal van 2007 een reportage over dit eve-

nement uitzenden.

Schep de compost maar op
Rivierenland kwam in april 2006 in actie met auto, 

fiets, schop, emmer en aanhangwagen. Veel inwo-

ners maakten dankbaar gebruik van de compostactie 

die AVRI voor de derde keer organiseerde.

Met deze jaarlijks terugkerende actie wil AVRI hen 

bedanken voor het gescheiden aanbieden van groen-

afval. Natuurlijk gaat het hier ook om de promotie van 

compost en hoopt AVRI op deze wijze de inwoners 

te motiveren om (nog) meer te scheiden. Ruim 2000 

mensen haalden samen ruim 970 ton compost op 

voor sier- of moestuin.

Textielzakken voor meer hergebruik
Om het gebruik van de papier-/textielcontainers  

te verbeteren, heeft AVRI in november 2006 een 

publiciteitscampagne opgezet. Inwoners ontvingen 

eenmalig gratis plastic zakken met daarbij de bood-

schap dat ze deze, gevuld met textiel, goed afgeslo-

ten in de papier-/textielcontainer moesten deponeren. 

De actie was er vooral op gericht om de kwantiteit en 

kwaliteit van het ingezamelde textiel te verhogen.

AVRI onderzoekt mening inwoners
In 2006 herhaalden we het bewonersonderzoek uit 

2002. De vragenlijst was enigszins aangepast. Zo 

kregen we een goed beeld van de mening van de 

inwoners over onder andere de klantvriendelijkheid, 

de dienstverlening en de waardering voor onze  

communicatiemiddelen. Hierover kunt u meer lezen 

op pagina 15.
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5-communicatie Inspelen op onze doelgroepen

Basisscholen op excursie 
bij AVRI
‘goed dat kinderen zich bewust zijn van 
de hoeveelheid afval’

Over afval valt veel te leren. Dat ervaren jaarlijks ruim  

duizend kinderen in de regio Rivierenland wanneer ze met 

hun klas op bezoek gaan bij de afvalverwijdering. In 1990 

startte Jan van Delft (destijds hoofd Voorlichting en Secre-

tariaat) met het aanbieden van lespakketten en excursies.  

De basisscholen maken daar nu nog steeds volop gebruik van. 

Dat geldt onder andere voor Ben Lurvink en Anne Kwint (12 

jaar), respectievelijk leerkracht en leerlinge van de Stefanus-

school in Tiel. Zij brachten vorig jaar een bezoek aan AVRI.

Van Delft: “In de jaren 90 kwamen er steeds meer mogelijkheden

 om afval gescheiden in te zamelen. Samen met de schooladvies- 

dienst en enthousiaste mensen van de Vogelwacht Bomme-

lerwaard, de natuur- en milieu-educatiegroep en de gemeente 

Culemborg startten we met educatie. We wilden kinderen laten 

zien hoe je met afval kunt omgaan. Onze organisatie zag dat als 

een maatschappelijke verantwoordelijkheid. We kregen daarmee 

destijds landelijke publiciteit. Inmiddels hebben we drie keer een 

compleet nieuw lespakket ontwikkeld, steeds weer aangepast aan 

de stijl van de tijd en de vernieuwingen die in de afvalverwijdering 

zijn doorgevoerd. Wij vinden het vanzelfsprekend dat we ons hier-

voor inzetten: educatie hoort bij onze ‘basisactiviteiten’.”

Ben Lurvink heeft nu groep 8 onder zijn hoede, maar was daar-

voor jarenlang leerkracht van groep 6. Lurvink: “Ik ga al heel wat 

jaren met groep 6 naar AVRI. Het is goed dat de kinderen zich 

bewust zijn van de hoeveelheid afval die we met z’n allen produce-

ren. Je hebt er toch dagelijks mee te maken. Alleen al de hoeveel-

heid verpakkingsmateriaal die we dagelijks in de container gooien 

is gigantisch. Kinderen leren bij AVRI ook wat recycling inhoudt.” 

 Anne: “Meneer Lurvink had oude televisies meegenomen. Die konden

 we inleveren op de milieustraat. Toen we er net waren, vertelde een 

mevrouw over de verschillende soorten afval. Ze legde uit in welke bakken 

je je vuilnis moest doen. We zijn nog gaan kijken in de grote garage waar 

alle vrachtwagens staan en de vuilnisbelt opgeklommen. Ik vond het ook 

erg leuk om met de hele klas op een grote weegschaal te staan.”

meer afval

Lurvink: “Als school besteden we in verschillende groepen aandacht aan 

natuur en milieu. Groep 8 gaat naar de verbrandingsinstallatie van de 

ARN in Weurt. Dat vind ik zelf ook erg indrukwekkend. Je ziet dan eens 

van dichtbij de grote verbrandingsovens die nodig zijn om ons restafval te 

verwerken. Helaas krijgen we steeds meer afval. Je merkt dat bijvoorbeeld 

hier op school. Vroeger namen de kinderen allemaal een beker drinken 

en fruit mee. Nu zijn er heel veel pakjes: pakjes drinken, pakjes koek en 

noem maar op. In de klas scheiden we papier en restafval.”

en thuis?

Anne: “Je moet nu € 10, - betalen voor het inleveren van de kerstboom. 

Daarom heeft mama ‘m dit jaar is stukjes geknipt en in de groenbak 

gedaan.” Lurvink vult aan: “Het is natuurlijk goed dat je weet wat het  

verwerken van afval kost, maar soms snap je niet waarom je moet beta-

len. Dat moet goed uitgelegd worden.” 

Volgens Anne geven opa en oma een goed voorbeeld: Ze maken in hun 

tuin compost van hun eigen bladeren.
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6 Kengetallen
en financiële gegevens

Omzet 2006

Inzameling huishoudelijk afval € 19.616.237,00

Inzameling Bedrijfsafval € 1.208.667,00

Afvalverwerkingsinrichting € 8.302.782,00

De Meersteeg

Tarieven afvalstoffenheffing

Standaardtarief € 265,00

Minimumtarief € 229,00

Kengetallen 2006

Inwoners 214.700

Aansluitingen (huishoudens) 81.582

Gemeenten 9

Kernen 72

Oppervlakte 652 km2

Personeel

 Mannen Vrouwen Totaal 

Fulltime 71 7 78 

Parttime 32 22 54

 103 29 132

Aantal medewerkers per 1 januari 2007

In 2006 reden de wagens van AVRI 
gezamenlijk 1.041.949 km!!

Financieel overzicht Afval

Categorie afval Totaal 2005  Totaal 2006 Totaal 2005  Totaal 2006
  (in ton) (in ton) per inwoner (in kg) per inwoner (in kg)

Restafval 51.545 50.343 241.0 234.0

GFT 23.218 22.868 108.0 107.0

Grof huisvuil halen  4.189 3.013 20.0 14.0

Grof huisvuil brengen 8.039 9.904 38.0 46.0

Grof tuinafval halen 1.360 923 6.0 4.0

Grof tuinafval brengen 5.519 6.528 26.0 30.0

Elektrische en elek- 927 981 4.3 4.6

tronische apparatuur

Glas 3.946 4.006 18.0 19.0

Papier 14.356 15.588 67.0 73.0

Textiel 942 906 4.4 4.2

Luiers* 86 388 0,4 1.8

KCA 265 267 1.2 1.2

Totaal 114.392 115.715 534.0 539.0

Hoeveelheden afval (* luierinzameling startte in september 2005)
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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, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel en Zaltbommel.

Samen werken aan
een schoon Rivierenland


