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Afval... 
is niet meer
Woord vooraf

3
Een voorspelling: het woord ‘afval’ bestaat over tien jaar niet meer. Afval 

is geen eindpunt maar een nieuw begin. Van de wieg tot de wieg (Cradle 

to cradle). Afval = geen afval meer, maar krijgt andere betekenissen en 

bestemmingen. 

De nieuwe ontwikkeling op het gebied van preventie, hergebruik en  

verwerking beïnvloeden onze processen. Meer en meer worden we een 

logistiek bedrijf dat ‘afval’ inzamelt, ‘afval’ geschikt maakt voor een  

specifieke manier van verwerken en ervoor zorgt dat ‘afval’ aangeleverd 

wordt bij de verwerker. Deze maakt er vervolgens nieuwe producten van 

of wint er energie uit terug. 

AVRI is niet langer een pure inzamelaar maar gaat zich op termijn ook 

bezighouden met verwerkingsstappen die bij ons afval passen. Als onder-

deel daarvan zijn wij twee sporen aan het ontwikkelen: het groene spoor 

en het minerale spoor. In het groene spoor ontwikkelen we samen met 

anderen processen waarin biomassa wordt omgezet in energie en organi-

sche producten.

In het minerale spoor ontwikkelen we samen met anderen processen die 

secundaire grondstoffen opleveren. De niet-bruikbare reststoffen kunnen 

we gebruiken voor het afwerken van de stortplaats. Het hogere doel is: er 

gaat geen afval verloren.

AVRI heeft het afgelopen jaar weer met veel inzet het afval uit Rivieren-

land ingezameld en verwerkt. Onze medewerkers hebben weer een  

prestatie van formaat geleverd. Voor ons betekent afval veel meer dan 

afval alleen. Daarom is gekozen voor het thema: Afval is...! In dit jaar- 

verslag kunt u kennis maken met de veelzijdigheid van ons afval. 

Dit jaarverslag toont aan dat afval geen afval is en dat ons doel bereikt is, 

als we op termijn concluderen: Afval... is niet meer!

Rob Mathlener

Directeur
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In 2007 heeft AVRI volop aan haar toekomst 

gewerkt. We zijn voortgegaan op de koers die we in 

2006 hadden ingezet: een koers naar een organisa-

tie die optimaal kan inspelen op alle ontwikkelingen 

in de afvalwereld.

AVRI is een onderdeel van het samenwerkingsverband 

Regio Rivierenland en heeft als kerntaak het inzame-

len en verwijderen van huishoudelijk afval van de 

inwoners van de negen gemeenten van regio  

Rivierenland. Dat doen wij voor in totaal ruim 82.000 

huishoudens in de gemeenten Buren, Culemborg, 

Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, 

Neerijnen, Tiel en Zaltbommel. Deze gemeenten 

vormen het samenwerkingsverband Regio Rivieren-

land. Met een combinatie van faciliteiten, waaronder 

het AVRI-terrein aan de Meersteeg in Geldermalsen en 

vier milieustraten in Tiel, Culemborg, Geldermalsen en 

Zaltbommel proberen we hen zo goed mogelijk van 

dienst te zijn.

Wij zijn ook actief in de vrije markt. AVRI Bedrijfsafval 

zamelt op commerciële basis afval in bij bedrijven. 

AVRI Ontwikkeling B.V. houdt zich bezig met het 

ontwikkelen van commerciële activiteiten op het 

gebied van bewerking en verwerking van afval en 

maakt daarbij gebruik van de faciliteiten van de 

AVRI-organisatie. Alles wat wij doen, gebeurt vanuit 

de grootst mogelijke zorg voor mens, milieu en resul-

taat.

Missie
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 werknemers. 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 

we actief zijn en de werkgemeenschap die wij 

vormen. We zien het als onze plicht om hierbij 

minimaal 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 

wensen en eisen van onze klanten (belang- 

hebbenden bij onze diensten), arbeidsomstandig-

heden en milieuprestaties.

5

Missie, 
strategie en beleid
Afval is... onze toekomst



6

Jaarverslag 2007   afval is...

Plannen voor verzelfstandiging
Wij zien het als onze uitdaging om als afvalbedrijf zo 

goed mogelijk in te blijven spelen op alle ontwikke-

lingen in ‘afvalland’, nu en in de toekomst. Daarom 

hebben wij in 2006 onderzoek gedaan naar onze 

bestuursvorm, onze organisatiestructuur, onze taken, 

diensten en producten. De conclusie was dat AVRI een 

overheidsbedrijf is en blijft, maar bedrijfsmatiger en 

klantgerichter moet gaan werken. Dat kan het beste 

binnen de structuur van een overheidsgedomineerde 

NV, met de negen regiogemeenten als aandeelhouder. 

Het jaar 2007 stond in het teken van de voorbereiding 

van politieke besluitvorming. Voor de besluitvormers 

is het belangrijk om te weten hoe straks de zeggen-

schap en het opdrachtgeverschap geregeld is, maar 

ook concrete zaken zoals de inhoud van het basis-

pakket dat AVRI gaat leveren en de mogelijkheden tot 

het afnemen van maatwerk. Wij hebben daarnaast 

een ondernemingsplan opgesteld en een start 

gemaakt met de onderhandelingen over het Sociaal 

Plan. Wij willen daar, samen met onze medewerkers, 

het komende jaar de schouders onder zetten.

Om goed beslagen ten ijs te komen, hebben wij veel 

aandacht besteed aan het informeren van de 

gemeenten en de bestuurders. Zo hebben wij toelich-

ting gegeven tijdens gemeenteraadsvergaderingen en 

zijn we met bestuurders op excursie geweest naar 

redelijk vergelijkbare bedrijven zoals Cyclus NV en 

Netwerk NV. Met een groep medewerkers bezochten 

we Afvalcombinatie De Vallei. We gaan ervan uit dat 

het bestuur van Regio Rivierenland in 2008 een 

definitief besluit zal nemen.

Inwoners  214.997

Aansluitingen (huishoudens) 82.332

Gemeenten  9 

Kernen  72 

Oppervlakte  652 km2

Kengetallen per 31-12-2007

Geldermalsen

Neerijnen

Tiel

Buren

Neder-Betuwe

Maasdriel

Zaltbommel

Lingewaal

Culemborg
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Neder-Betuwe

Afval is... een uitdaging

AVRI speelt zoveel mogelijk in op de toekomst en volgt  

nieuwe ontwikkelingen op het gebied van afval en milieu. 

Ik hou van de zelfstandigheid in het werk. Ik ben meegegroeid in de ontwikke-

ling van onze regio. Inmiddels weet ik elke straat te vinden.

Gerrit van Driel (al 36 jaar chauffeur/belader) 

Afval op de juiste manier verwerken, is en blijft een uitdaging. Ik doe vanuit 

het telefoonteam mijn best om daar mijn steentje aan bij te dragen. We 

willen toch allemaal in een schone omgeving leven en wonen?

Meta de Groot (medewerkster telefoonteam) 

Afval is welvaart en welvaart is economie. Voor mij is bij afval de uitdaging 

om onze economie draaiende te houden zonder dat wij vervuilen.

Jan Hak (hoofd Milieustraten)

Het is mijn uitdaging om mijn route op tijd te rijden en om de klant op een 

vriendelijke manier te helpen. Als ik eerder klaar ben, kan ik dan ook nog mijn 

collega’s helpen.

(Matthijs Jansen, chauffeur/belader) 

Mijn uitdaging is om elke dag weer de planning rond te krijgen. Dat betekent 

vaak dat ik in ad hoc situaties snel moet reageren en handelen om zowel de 

klant als ‘mijn jongens’ tevreden te houden.

Carina Koeman (medewerkster Planning & Beheer)

Afval is creatieve communicatie. Afval is meer. Veel meer. Maar hoe vertel je 

de mensen dat? Door pakkend en creatief te communiceren op een manier en 

met de middelen die onze doelgroep aanspreken. 

Annemieke Oost (communicatie-adviseur, niet op de foto)

Op de foto vlnr: Saïd Addouti, Gerrit van Driel, Meta de Groot, Jan Hak, 

Matthijs Jansen, Carina Koeman 

1-missie, strategie en beleid Afval is... onze toekomst
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‘Afval is voedsel’ betogen Michel Braungart en 

William McDonough in hun baanbrekende boek 

‘Cradle to cradle’. We moeten steeds meer produc-

ten zó gaan ontwerpen, dat we het materiaal kun-

nen teruggeven aan technische of biologische 

kringlopen. AVRI probeert zoveel mogelijk bij te 

dragen aan die kringloop. Het is onze taak om 

afvalfracties gescheiden in te zamelen, waardoor ze 

in de kringloop geen eindproduct zijn, maar de 

grondstof voor iets nieuws. In 2007 hebben we ons 

daar weer volop voor ingespannen, door onder 

andere de opening van een nieuwe milieustraat en 

door extra aandacht voor de inzameling van papier, 

textiel en incontinentiemateriaal (waaronder luiers). 

Belangrijke graadmeters zijn voor ons de ontwikke-

lingen in de hoeveelheden afval, de jaarlijkse  

sorteerproef, de benchmark van de NVRD en de 

uitkomst van een periodiek bewonersonderzoek.  

De uitkomsten van deze onderzoeken hebben we in 

2007 omgezet in aanbevelingen. Daarnaast volgen 

we nieuwe ontwikkelingen, zoals de inzameling van 

kunststof verpakkingenmateriaal, op de voet.

Overslaghal en weegbrug
In 2007 hebben wij in totaal 38.466 wegingen uitge-

voerd. In september heeft AVRI de onbemande weeg-

brug in gebruik genomen. De weegbrug kan maximaal 

40 ton per keer wegen en is tot op 10 kg nauwkeurig. 

We verwachten dat hier voortaan zo’n 40% van onze 

wegingen plaatsvindt. Een voordeel is dat onze eigen 

inzamelwagens ook buiten openingstijden gewogen 

kunnen worden. Dat is bijvoorbeeld praktisch bij de 

inzameling van papier en textiel en bij de bedrijfs-

voering van de milieustraten.

Mooi ondergronds 
Voorzichtig plaatsten wij een paar jaar geleden enkele 

ondergrondse containers. Nu de ondergrondse variant 

zijn waarde heeft bewezen, begint deze container 

echt aan z’n opmars. In 2007 heeft AVRI een plaat-

singsplan uitgewerkt om de komende jaren zo’n 250 

ondergrondse containers te plaatsen. Bij hoogbouw 

en in de binnensteden komen er containers voor 

restafval waarbij de bewoners toegang krijgen door 

middel van een pasje. Daarnaast komen er onder-

grondse openbare wijkcontainers voor glas, papier en 

textiel op diverse andere locaties in de regio.  

Milieustraat Zaltbommel open
Op 30 juli 2007 opende AVRI de nieuwe milieustraat in 

Zaltbommel. In totaal heeft AVRI nu vier milieustraten 

op zo’n 82.000 huishoudens. Dat is een prima dek-

kingsgraad.

Verschillende collega-inzamelbedrijven zijn al komen 

informeren en kijken naar de milieustraat vanwege 

het doeltreffende concept ervan. Het vakblad GRAM 

van de NVRD had in oktober 2007 een artikel aan 

onze milieustraat gewijd. Bijzonder is onder andere 

dat deze milieustraat zes roll-packers heeft. Dat zijn 

rollers die het afval in elkaar drukken zodat het com-

pacter wordt. Een andere bijzonderheid is de vloei-

stofdichte vloer, waarin CO2 gefixeerd is. Deze vloer 

voorkomt dat er bij een eventuele calamiteit onge-

wenste stoffen in het milieu terecht komen. 

Activiteiten
Afval is het einde en het begin
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Afval is... als nieuw

Sinds maart 2007 zamelt AVRI op de milieustraten harde  

plastics in. Bezoekers kunnen hun emmers, kapotte tuin- 

stoelen, jerrycans, plastic speelgoed en allerlei andere voor-

werpen van hard plastic in een speciale container deponeren. 

Dat harde plastic wordt via een recycleproces omgevormd tot 

een grondstof voor nieuwe producten. 

AVRI is nog niet actief in de inzameling van kunststof flessen 

en flacons. Hoewel wij hergebruik heel hoog in het vaandel

hebben, willen we niet altijd koploper zijn. Dit artikel gaat 

over het volgen van nieuwe ontwikkelingen en het maken  

van keuzes.

Het zijn vooral particulieren die op dit moment hun harde plastics bij de 

milieustraten inleveren. In totaal zamelden we in 2007 zo’n 160 ton in. 

Thans Plastics uit Gemert haalt het plastic bij AVRI op. In de eigen vesti-

ging sorteert dit bedrijf het plastic in pvc, afval en plastic. Vervolgens gaat 

het in geperste balen op transport naar China. Daar wordt het verwerkt 

tot een nieuwe grondstof voor onder andere plastic speelgoed en emmers. 

Het apart inzamelen en transporteren van harde plastics kost geld. Het is 

echter aanzienlijk goedkoper dan het verbranden van deze afvalsoort. Het 

levert dus zowel milieu- als financieel voordeel op.  

kunststof verpakkingen

Waarom dan nog geen kunststof verpakkingen inzamelen? 

In augustus 2007 hebben de Vereniging van Nederlandse gemeenten, 

het Ministerie van VROM en het bedrijfsleven een akkoord gesloten 

over de inzameling van verpakkingen (papier, metaal, glas en kunststof). 

Het bedrijfsleven betaalt een belasting. Deze belasting wordt gestort in 

een afvalfonds. De gemeenten ontvangen vanuit dit fonds een vergoe-

ding voor de kosten die zij maken bij de inzameling. Ze ontvangen ook 

een garantieprijs en kunnen een deel van de transportkosten bij dit fonds 

declareren. Er lopen nu in zo’n 20 gemeenten proeven met kunststof fles-

sen en flacons. Aan de hand van deze proeven worden de inzamelvergoe-

ding en het optimale inzamelsysteem bepaald.

resultaten afwachten

AVRI volgt de ontwikkelingen rondom de inzameling en verwerking van 

kunststof flessen en flacons op de voet. In de praktijk blijkt dat er de nodi-

ge haken en ogen aan kleven. Het sorteren van de verschillende soor-

ten plastic is niet zo eenvoudig. Ook de inzamel- en transportkosten val-

len erg hoog uit. De verpakkingen hebben weinig gewicht, maar wel een 

groot volume. Je hebt dus veel inzamelbakken nodig om aan een rendabel 

gewicht te komen. En een transportwagen is snel gevuld, maar bevat wei-

nig gewicht. De kosten zijn twee keer zo hoog als de vergoeding.

Kortom: het inzamelen van kunststof flessen en flacons lijkt nu nog te 

weinig rendabel. We wachten de uitkomsten van de proefgemeenten af.
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Meten is weten
In 2006 hebben wij een uitgebreide bewonersconsul-

tatie gehouden. Bewoners gaven daarin suggesties 

over bijvoorbeeld de openingstijden van de milieu-

straten, de netheid van de buurt en het schoon- 

houden van de containers. De gegevens van dit 

onderzoek hebben we in 2007 gecombineerd met  

de uitkomsten van de sorteerproef en de landelijke 

benchmark. In de sorteerproef onderzoeken we de 

wijze waarop inwoners hun afval scheiden door 

steekproeven te nemen van minicontainers. In de 

benchmark worden afvalbedrijven onderling vergele-

ken. Door de combinatie van deze uitkomsten, krijgen 

we informatie waarmee we onze dienstverlening en 

producten nog verder kunnen verbeteren.

Wat inwoners dénken te doen, komt niet altijd over-

een met hun gedrag in de praktijk. Zo geeft men 

bijvoorbeeld in de bewonersconsultatie aan dat men 

het glas goed scheidt, maar in de sorteerproef blijkt 

dat er nog 39% van het glas in het restafval belandt! 

In de benchmark van de NVRD over 2006 blijkt dat 

AVRI: 

• koploper is in de operationele prestatie (verbete-

ring t.o.v. 2005);

• een redelijke middenmoter is in de financiële 

prestatie. De lichte verslechtering t.o.v. 2005 

heeft met name te maken met de verwerkings-

kosten van restafval en de kosten voor de inza-

meling van oud papier;

• een sterke middenmoter is qua milieuprestatie 

(verbetering t.o.v. 2005). 

Hergebruik en kringloop
De invoering in 2007 van het tarief van € 10,- op het 

halen van grofvuil heeft duidelijke effecten. De 

verwachting was dat in 2007 ruim 80% van het 

grofvuil naar de milieustraten zou worden gebracht. 

In de praktijk was dit zelfs meer dan 95%. De hoe-

veelheid grofvuil per inwoner is sinds 2002 vrijwel 

constant gebleven. Kortom: het tarief bevordert dat er 

meer grofvuil gebracht wordt en daarmee ook 

geschikt is voor hergebruik. We constateren dat er 

meer grofvuil, maar ook bouw- en sloopafval in de 

minicontainers terecht komt. Een ongewenste ont-

wikkeling. We zullen hier in 2008 extra aandacht aan 

besteden.  

Met de compostactie bedankt AVRI jaarlijks haar 

inwoners voor het gescheiden aanbieden van  

groente-, fruit- en tuinafval. In april 2007 schepten  

op de milieustraten zo’n 2.500 inwoners ruim 1.200 

ton compost in aanhangwagens, in de kofferbak en in 

plastic zakken op de fiets. Dat is 20% meer dan in 

2006.

In een groot deel van onze regio bieden inwoners hun 

papier en textiel aan door middel van een minicon-

tainer. De inzameling gebeurt in samenwerking met 

de verenigingen die met veel vrijwilligers hiervoor de 

handen uit de mouwen steken. Het levert hen een 

goede verdienste op die is bestemd voor de vereni-

gingskas. Voorheen hanteerde AVRI hiervoor drie 

tarieven, afhankelijk van de prestatie van de vereni-

gingen. In 2007 heeft het Algemeen Bestuur van 

Regio Rivierenland besloten dat met ingang van 2008 

de verenigingen allemaal hetzelfde tarief per aanslui-

ting zullen ontvangen. Inwoners beschikken over een 

minicontainer waarin zij zowel papier als textiel 

kunnen deponeren. Het textiel moeten zij dan in een 

goed gesloten huisvuilzak doen. Dit papier en textiel 

wordt daarna gesorteerd. In 2007 namen we het 

sorteren van papier en textiel in eigen hand. Het 

sorteren bleek echter te arbeidsintensief te zijn 

waardoor de arbeidsomstandigheden van het perso-

11
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neel in het gedrang kwamen. Daarom hebben we in 

de loop van het jaar besloten om dit werk uit te beste-

den aan een sorteerbedrijf dat over de vereiste tech-

nische voorzieningen beschikt. Verder hebben we 

volop gecommuniceerd over de wijze waarop inwo-

ners het papier en het textiel moeten aanbieden. 

Essentieel is dat het textiel in een gesloten stevige 

huisvuilzak in de container wordt gedaan. In de prak-

tijk gebeurt dit te weinig. De communicatie had 

helaas niet het gewenste effect. We zullen daar dus 

opnieuw apart aandacht aan besteden.

In 2005 startten we met de gescheiden inzameling 

van luiers en ander incontinentieafval. Ons doel 

was om daarmee een positief milieurendement te 

behalen. De kosten voor inzameling en verwerking 

zouden dan wel neutraal moeten uitvallen. Zowel in 

2006 als 2007 bleken de kosten nog te hoog te zijn. 

Reden voor AVRI om met inzamelaar Van Gansewinkel 

te onderhandelen over acceptabele inzamelkosten. 

Tijdens deze onderhandelingen bleek dat verwerker 

Knowaste per direct haar activiteiten staakte. Wij 

hebben daarop besloten om voorlopig door te gaan 

met inzamelen en te kiezen voor verwerking door 

middel van compostering en vergisting bij Orgaworld 

in Almere. In 2008 zal AVRI alternatieve verwerkings-

methoden verder onderzoeken.

Bruikbare huisraad krijgt een nieuw leven via kring-

loopbedrijf Secunda in Tiel. In 2007, drie jaar na de 

start van Secunda,  heeft het bestuur van Stichting 

Kringloop Rivierenland besloten om de samenwerking 

tussen de ‘moederbedrijven’ Lander en AVRI voort te 

zetten. Het jaar 2007 was een goed jaar. De nieuwe 

directeur heeft door een aantal maatregelen de winkel 

en het resultaat een enorme positieve impuls gege-

ven. Uit de evaluatie blijkt dat Secunda voldoende 

levensvatbaar is en een duidelijke maatschappelijke 

functie heeft in regio Rivierenland. 

Actueel is het verpakkingenbeleid. De overheid en 

het bedrijfsleven hebben een akkoord gesloten over 

een vergoeding voor de inzameling van verpakkingen. 

AVRI zamelt al papier, karton, glas en metaal geschei-

den in. Voor wat betreft de kunststofverpakkingen 

volgen wij de ontwikkelingen op de voet.

Samenwerking met derden
Naast de intensieve samenwerking met de regio-

gemeenten, heeft AVRI nog verschillende andere 

partners. In onze branche zijn dat de NVRD en de 

Vereniging van Afvalbedrijven. Voor het innen van de 

afvalstoffenheffing, gemeentelijke belastingen en  

de belastingen van het Waterschap hebben wij de 

samenwerking gezocht met een aantal regio-

gemeenten en het Waterschap Rivierenland. 

Gezamenlijk hebben we de Belasting Samenwerking 

Rivierenland (BSR) opgericht. Binnen het Kringloop-

bedrijf Secunda werken we samen met Lander  

Reïntegratie. Het haalbaarheidsonderzoek naar de 

bouw van een bio-energiecentrale is een initiatief  

van AVRI, AVRI Ontwikkeling B.V., RRT Groenrecycling 

en Grontmij Climate & Energy B.V. 

Verder zijn we actief binnen de bedrijvenkringen 

Geldermalsen, Culemborg, Tiel en Zaltbommel. 

En natuurlijk is de Kamer van Koophandel een belang-

rijke partner.
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Categorie afval Totaal 2006 Totaal 2007  Totaal 2006 Totaal 2007
  (in ton) (in ton) per inwoner (in kg) per inwoner (in kg)

Restafval 50.343 51.526 234 240
GFT 22.868 23.387 107 109
Grof huisvuil halen  3.013 521 14 2
Grof huisvuil brengen 9.904 10.791 46 50
Grof tuinafval halen 923 60 4 0
Grof tuinafval brengen 6.528 7.410 30 34
Elekrische en elek- 981 743 5 3
tronische apparatuur
Glas 4.006 4.016 19 19
Papier 15.588 16.166 73 75
Textiel 906 998 4 5
Luiers 388 457 2 2
KCA 267 290 1 1
Totaal 115.715 116.364 539 541

Hoeveelheden afval 
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Activiteitenafval
AVRI ondersteunt het verenigingsleven in regio 

Rivierenland door afval, afkomstig van rommel-

markten en bepaalde evenementen, gratis voor  

verwerking te accepteren. In 2007 zamelde AVRI op 

deze wijze 318 ton afval in. Deze hoeveelheid en de 

bijbehorende kosten van verwerking, bleven onder het 

plafond dat in 2004 door het bestuur is vastgesteld.

Resultaten
AVRI laat jaarlijks sorteerproeven uitvoeren met 

enkele monsters restafval om na te gaan in hoeverre 

inwoners het afval gescheiden aanbieden. De laatste 

meting is in april 2007 uitgevoerd. Onder andere op 

basis van deze proeven kan AVRI nagaan of ze haar 

doelstellingen voor de scheiding van afval haalt. Het 

Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland heeft voor 

de periode 2007-2011 een nieuw Regionaal Afval-

stoffenplan (RAP) vastgesteld. Dit plan geeft doelstel-

lingen aan voor de inzameling en verwerking van 

huishoudelijk afval. Het vormt de basis voor de 

bedrijfsplannen van AVRI.

Ten opzichte van de doelstellingen in het RAP blijven 

met name de inzameling van glas en textiel achter. De 

hoeveelheid textiel is toegenomen met ca. 10%, maar 

dit percentage ligt nog onder de streefwaarde. Als de 

ingezette tendens zich voortzet zou de doelstelling 

haalbaar moeten zijn.

Voor glas zijn de resultaten teleurstellend. We halen 

(al jaren) niet meer dan tweederde van de doelstelling. 

In de loop van 2008 evalueren we de brengvoorzie-

ningen voor glas. Op basis hiervan zal het systeem 

mogelijk aangepast worden.

De hoeveelheid ingezameld papier vertoont de laatste 

drie jaren een stijgende trend door de invoering van 

de minicontainer. De resultaten liggen heel dicht bij de 

doelstelling. Voor GFT en KCA hebben we onze doelen 

gehaald. Het tarievenbeleid voor grofvuil heeft geleid 

tot een scherpe verschuiving van halen naar brengen 

en daardoor meer hergebruik. 

Het aandeel restafval in de totale hoeveelheid afval is 

de laatste jaren stabiel.
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Afval is... geld

De kerntaak van AVRI is de inzameling en verwerking van 

huishoudelijk afval van de regio. De inwoners betalen hieraan 

mee via de afvalstoffenheffing. Het is dan ook een taak van 

AVRI om, samen met de regiogemeenten, deze afvalstoffen-

heffing acceptabel te houden. Het inzamelen van afval kost 

geld. Het storten en verbranden van restafval is een kostbare 

zaak. Daarnaast zijn er ook stromen afval die geld opleveren. 

We spraken daarover met Marcel van Steenis (manager afval-

stoffen) en Guido de Wildt (hoofd AVRI Bedrijfsafval).

Op mijn vraag of afval handel is, reageert Marcel van Steenis stel-

lig door aan te geven dat AVRI het afval zo goed mogelijk ‘op de 

markt’ zet. Van Steenis:”Wij zijn een overheidsbedrijf en moe-

ten ook zorgvuldig omgaan met overheidsgeld en met geld van 

onze inwoners. We hebben veel kennis van de afvalmarkt, van de 

gescheiden soorten afval en proberen ons afval zo goed moge-

lijk af te zetten. Dat doen we op een manier waar iedereen baat 

bij heeft.”Op dit moment leveren glas, papier, kleding en schroot 

geld op. Op termijn zal dat ook steeds meer voor hout gaan gel-

den, denkt Van Steenis. 

Hij vervolgt: “Hoe groter de hoeveelheden, hoe beter de onderhande-

lingspositie ten opzichte van de verwerker. Er is bijvoorbeeld vanuit het 

Verre Oosten veel vraag naar papier voor de productie van onder ande-

re verpakkingsmateriaal. Een jaar of vijf geleden moesten we nog beta-

len voor het afzetten van papier. Wij leveren ons papier/karton momen-

teel aan Peute in Dordrecht, volgens een marktconform tarief waarbij we 

maandelijks de marktberichten voor oud papier volgen. ”

contracten

Van Steenis en De Wildt: “AVRI werkt vooral met contracten die een 

looptijd hebben van één tot drie jaar. Ons textiel gaat bijvoorbeeld naar 

ReShare (voormalig Leger des Heils). We maken afspraken over de hoe-

veelheden afval die we willen afleveren. Soms is het dan gunstig om een 

leverancier direct in contact te brengen met een verwerker. Vanuit het 

verleden hebben we een langlopend contract voor de verbranding van 

ons restafval met de ARN (20 jaar). Dat is, in verhouding tot de huidige 

markttarieven, duur en niet flexibel en dat willen we in de toekomst niet 

meer. Naast deze contracten is er een klein deel van ons afval dat we zelf 

vermarkten. We kijken dan per dag wat het opbrengt of kost en krijgen 

ook de hele dag door aanbiedingen van verwerkers. Het is een manier om 

de beste opbrengst te krijgen. De opbrengsten komen ten goede aan de 

afvalstoffenheffing.” Van Steenis: “Ook in de afvalhandel hanteren we het 

principe van een evenwicht tussen people, planet, profit. Duurzaamheid 

dus. Dat betekent dat we voor de beste prijs gaan, met een gegarandeerd 

goede en milieuverantwoorde manier van verwerken.”

toekomst

De toekomst is dat er steeds meer aparte afvalstromen en steeds meer 

aparte verwerkingsmethoden zullen komen. Een voorbeeld daarvan is het 

recyclen van verpakkingen. Van Steenis en De Wildt zijn voorstanders van 

meer vrije handel en zien daarbij vooral een gunstige toekomst voor de 

grootste stromen afval. Snel kunnen inspelen op de markt, kan een groter 

rendement geven. In eerste instantie willen ze na de eventuele verzelfstan-

diging van AVRI aan de slag met het verwerken van nieuwe stromen afval 

op het AVRI-terrein aan de Meersteeg. Daarnaast komen er dan wellicht 

ook meer mogelijkheden voor vrije handel.



Bedrijfsafval
AVRI Bedrijfsafval biedt maatwerk voor bedrijven. 

Met een vrijblijvend advies, een uitgebreid pakket 

aan containers en flexibele diensten, is het afval in 

deskundige handen. AVRI Bedrijfsafval kan prakti-

sche oplossingen bieden, maar kan ook de afval-

regie en het afvalmanagement begeleiden en 

uitvoeren.

Met een gestage groei en ruime aandacht voor 

bestaande relaties is AVRI Bedrijfsafval in 2007 verder 

gegaan op de koers die zij in 2006 had ingezet.  

Er is 3.486 ton restafval, 1.005 ton papier en karton 

en 65 ton glas ingezameld bij de bedrijven in het 

Rivierenland.

Ondergronds
De groei is onder andere te zien in het aantal bedrij-

ven dat tegen betaling gebruik is gaan maken van 

ondergrondse containers die ook voor de inwoners 

bestemd zijn. Een prima ontwikkeling is dat het 

Waterschap Rivierenland en de Stichting Volkshuis-

vesting Tiel voor eigen gebruik meerdere onder-

grondse containers hebben aangeschaft. Dit werkt 

naar volle tevredenheid van onze klanten. 

Nu de komende jaren er steeds meer ondergrondse 

containers in de binnensteden geplaatst zullen wor-

den, verwachten we dat bedrijven hier graag tegen 

betaling in ‘meeliften’. Op deze manier hoeven zij 

geen container bij het eigen bedrijf te plaatsen en 

houden we de stad schoon.

Evenementen
Voor de Rode Kruis Bloesemtocht 2007 hebben wij 

gezorgd voor een ‘schoon’ parcours. Langs de route 

hebben we zo’n 170 containers geplaatst. Een goede 

service aan de organisatie, de 25.000 enthousiaste 

wandelaars en 1.400 Nordic Walkers van dit evene-

ment! Inmiddels hebben we een meerjarig contract 

gesloten met deze organisatie.

Presentatie en promotie
Na het succes van 2006, hebben we ook in 2007 

deelgenomen aan de Infra Relatiedagen in de Evene-

mentenhal in Gorinchem. Bestaande en potentiële 

nieuwe klanten bezochten op 13,14 en 15 november 

onze stand. Daarnaast deed AVRI Bedrijfsafval mee 

aan de historische optocht van de DAR in Nijmegen.  

In september presenteerden we AVRI Bedrijfsafval 

tijdens onze Open Dag in Geldermalsen.

Sinds oktober 2007 hebben we een groot deel van 

onze inzamelwagens voorzien van de slogan ‘Uw 

afval, onze zorg’.
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Medewerkers 
Veiligheid, gezondheid en welzijn
Afval is... een goede zorg voor de medewerkers

Afval is veelzijdig. Niet alleen als product, maar ook 

wanneer je er je beroep van maakt. AVRI kent een 

breed scala aan beroepen, zowel op kantoor als in 

de buitendienst. Het ziekteverzuimbeleid heeft bij 

ons hoge prioriteit. Wij zijn ons ervan bewust dat 

onze medewerkers met bepaalde bedrijfsrisico’s 

werken, zoals het werken achter de inzamelwagen, 

langdurig beeldschermwerk op kantoor, werken met 

een joystick bij de zijladers of het inzamelen van 

gevaarlijke stoffen op de milieustraat. Met preven-

tieve maatregelen en een goede verzuimbegeleiding 

is ons ziekteverzuim dit jaar opnieuw gedaald naar 

3,8%. Daar zijn we trots op.  We bevinden ons op dit 

moment in een verzelfstandigingstraject naar een 

overheids NV. Dat is een uitdaging, maar het zorgt 

daarnaast af en toe voor onzekerheid en extra 

werkdruk binnen onze organisatie. Het betekent een 

tijdelijke vacaturestop, maar ook dat wij aan het 

begin staan van een periode van nieuwe ontwikke-

lingen en nieuwe kansen. 

Organisatiestructuur, taken afdelingen, 
kengetallen
Het aantal medewerkers van AVRI is gedaald van 132 

in 2006 naar 119 in 2007. Deze daling heeft te maken 

met de tijdelijke vacaturestop, de verdere mechanise-

ring van de afvalinzameling en het feit dat er minder 

grofvuil ingezameld hoeft te worden. De medewerkers 

werken binnen de volgende afdelingen:

Management
Het management bestaat uit de directie, de managers 

van de Operationele Dienst en de afdeling Strategie 

en Ontwikkeling, met ondersteuning van de directie-

assistente. De afdeling Strategie en Ontwikkeling 

heeft in de praktijk gefunctioneerd als twee een-

heden: de Centrale Staf en de afdeling Beleid & 

Communicatie.

Centrale Staf
Binnen deze staf werken de KAM-coördinator  

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

tor bedrijfsinformatie en de adviseur Personeel & 

Organisatie.

Afdeling Beleid & Communicatie
Deze afdeling richt zich op het volgen en evalueren 

van bestaand beleid, het ontwikkelen en implemente-

ren van nieuw beleid en de interne en externe com-

municatie.

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 Milieustraten

 Deze afdeling omvat het beheer van de milieu-

straten in Geldermalsen, Tiel, Zaltbommel en 

Culemborg en het transport van afval dat op de 

milieustraten is ontvangen.

– Afdeling Verwerking

 Deze afdeling is verantwoordelijk voor de overslag 

van afval op het terrein aan de Meersteeg. Deze 

overslag vindt sinds 2007 voornamelijk plaats in 

de overslaghal. Verder houdt zij zich bezig met de 

stortplaats en het wegen van afvalstromen.

– Afdeling Facilitaire Zaken

 Hieronder vallen het secretariaat, het telefoon-

team, de catering en het gebouwenbeheer.

Bedrijfsafval
Dit zelfstandige bedrijfsonderdeel richt zich op de 

commerciële markt van bedrijfsafval.



18
Overslaghal
Eind 2006 nam AVRI een nieuwe overdekte overslag-

hal in gebruik. Voorheen gebeurde het overslaan van 

afval in de open lucht. De medewerkers van de afde-

ling Verwerking stonden niet onverdeeld positief 

tegenover de verandering in arbeidsomstandigheden. 

Natuurlijk was het fijn dat men nu niet meer in kou, 

wind of regen het werk moest doen, maar het perso-

neel maakte zich ook zorgen over de effecten van stof 

en uitlaatgassen in de hal op de eigen gezondheid. In 

overleg met het personeel is er voor gezorgd dat de 

voertuigen die permanent in de hal in gebruik zijn, nu 

voorzien zijn van roetfilters zodat de uitlaatgassen 

binnen de perken blijven. Een groot deel van de 

overige AVRI-voertuigen dat de hal bezoekt, zal in 

2008 een roetfilter krijgen. Verder zijn er in 2007 

stofmetingen uitgevoerd. Dat bleek geen aanleiding te 

zijn om maatregelen te nemen. De metingen zullen in 

2008 herhaald worden.

Het sorteren van papier en textiel, dat in 2007 eerst in 

de overslaghal van AVRI plaatsvond, is nu uitbesteed 

aan derden (zie ook hoofdstuk 2). De arbeidsomstan-

digheden lieten tijdens dit arbeidsintensieve sorteer-

werk te wensen over. Dit probleem is nu dus opgelost.

Jouw baan, mijn baan groot succes 
Loop eens een dagje mee op de werkplek van een 

collega. Dat was de opzet van ‘Jouw baan, mijn baan’. 

De ‘meelopers’ en degenen die de ander een kijkje op 

hun werkplek boden, wisselden enthousiast ervarin-

gen uit, waardoor meer begrip voor elkaars werk 

ontstond. Ook raakten ze zo meer betrokken bij wat er 

elders bij AVRI gebeurt. 

De reacties waren zo positief, dat we dit in 2008 op 

precies dezelfde wijze nog eens herhalen. 

AVRIcode: we doen het goed bij AVRI
We zijn in 2007 bezig geweest met het opstellen van 

de AVRIcode. Deze code geeft handreikingen voor 

gewenst gedrag binnen ons bedrijf. Ook staat erin 

vermeld hoe je ongewenst gedrag kunt bijsturen en – 

als uiterste middel –  hoe je mensen terecht moet 

wijzen. De leidinggevenden hebben tijdens de training 

functioneringsgesprekken stilgestaan bij de AVRI 

code. In 2008 zullen we met leidinggevenden en 

medewerkers evalueren hoe de code in de praktijk 

werkt. 
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 Mannen  Vrouwen  Totaal

 2006 2007 2006 2007 2006 2007 

Fulltime 71 72 7 6 78 78 

Parttime 32 20 22 21 54 41

 103 92 29 27 132 119

Aantal medewerkers per 1 januari 2008



Op stage voor Handhaving
AVRI wil de handhavingstaak in eigen beheer gaan 

uitvoeren. Dit biedt nieuwe kansen voor eigen mede-

werkers. Zes medewerkers hadden aangegeven 

geïnteresseerd te zijn in een handhavingsfunctie en 

konden ieder twee weken stage lopen bij de Geweste-

lijke Afvalstoffendienst in Bussum. Deze periode werd 

als zeer leerzaam ervaren.

Preventie
AVRI heeft in 2007 alle medewerkers een preventief 

medisch onderzoek aangeboden. Het doel van dit 

onderzoek is het voorkomen van beroepsziekten en 

arbeidsgebonden aandoeningen bij medewerkers. 

Kortom: het bevorderen van de gezondheid in relatie 

tot het werk. Het onderzoek bestaat uit een algemeen 

gezondheids- en welzijnsonderzoek, aangevuld met 

een deel dat is afgestemd op specifieke werkzaamhe-

den, zoals bijvoorbeeld beeldschermwerk, chauffeurs-

werkzaamheden en contact met gevaarlijke stoffen. 

Het onderzoek loopt in 2008 door. 

Alle chauffeurs die regelmatig in de vrachtwagen 

zitten, hebben een zitcursus gevolgd. Na het volgen 

van de cursus werd er in de eigen voertuigen geoe-

fend met het goed instellen van de stoel en een goede 

zithouding. Het was goed om weer eens stil te staan 

bij het feit dat een chauffeur van een zijlader soms 16 

uur per dag zit: in de wagen, in de eigen auto, aan de 

eettafel, voor de TV, etcetera.

Ongevallen
Natuurlijk proberen wij, door het bieden van goede 

arbeidsomstandigheden, ongevallen te voorkomen. Er 

heeft zich in 2007 één ongeval voorgedaan.

Ziekteverzuim
Het ziekteverzuimpercentage is in 2007 opnieuw flink 

gedaald. Ook het gemiddeld aantal dagen dat men 

zich per jaar ziek meldt, is omlaag gegaan. Ziektever-

zuimbeleid staat bij ons hoog in het vaandel. We 

hebben een goed arbobeleid, hebben veel oog voor 

veiligheid op de werkplek en zorgen voor een goede 

verzuimbegeleiding. Het begeleiden van onze zieke 

medewerkers gebeurt in eigen regie, waarbij we 

gericht overleg hebben met de arbo-arts.
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 2005 2006 2007

Percentage 6,1% 5% 3,8%

Ziekteverzuimpercentages 



Medezeggenschap
De Onderdeelcommissie (OC) van AVRI maakt deel 

uit van de Ondernemingsraad (OR) van Regio Rivie-

renland en behandelt alle OR-zaken die zich tot het 

niveau van AVRI beperken. 

Vertegenwoordiging
De vertegenwoordigers in de OC vormen een goede 

afspiegeling van de organisatie. Eind 2007 beëindigde 

de voorzitter zijn lidmaatschap. Begin 2008 is er een 

vacature voor de voorzittersfunctie. Om het contact 

met de achterban te bevorderen, publiceert de OC 

maandelijks de verslagen van vergaderingen op 

intranet en houdt zij maandelijks een spreekuur.

Activiteiten
In 2007 heeft de OC zich met name gericht op de 

arbeidsomstandigheden en organisatorische ontwik-

kelingen. Over deze zaken heeft zij intern en met de 

directie overleg gevoerd. Er speelden diverse nieuwe 

ontwikkelingen waarbij de OC een rol heeft gespeeld. 

Voorbeelden daarvan zijn:

• Jouw baan, mijn baan; een initiatief om eens mee 

te lopen in een andere functie;

• de AVRIcode, die gewenst gedrag beschrijft;

• werkoverleg en de wijze waarop het Manage-

mentteam informatie overbrengt naar de werk-

vloer en v.v.;

• regeling compensatie-uren;

• arbeidsomstandigheden bij het sorteren van 

papier en textiel in de overslaghal;

• vanwege de voorbereiding van de Belasting 

Samenwerking Rivierenland (BSR) heeft een 

vertegenwoordiger van de OC deelgenomen aan 

de bijzondere ondernemingsraad van de BSR.

Verzelfstandiging
De OC heeft, samen met de OR, tussentijds reacties 

gegeven op de voorgenomen verzelfstandiging van 

AVRI en op het concept-ondernemingsplan. Eind 2007 

is de adviesaanvraag over de personele gevolgen bij 

de OR ontvangen. Begin 2008 zal de OC een advies 

aan de OR uitbrengen, waarna er een advies volgt van 

de OR.

De OC heeft het afgelopen jaar geconstateerd dat er 

geïnvesteerd moet worden in het draagvlak voor de 

verzelfstandiging onder het personeel en heeft zich 

kritisch opgesteld. Wanneer de verzelfstandiging 

doorgaat, zal er een OR voor AVRI worden opgericht.
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Afval is…. boeien en binden 

De oudste werknemer van AVRI (Gerrit van Driel, foto pg. 7) 

is al 36 jaar in dienst als chauffeur/belader. In deze periode is 

het bedrijf volop in ontwikkeling geweest. Er kwamen nieuwe 

vormen van inzameling, het afval werd meer en meer geschei-

den, de technologie veranderde. Ook Jan van Delft, is (op 

kantoor) al 19 jaar werkzaam bij AVRI. We vroegen hem, wat 

zijn ervaringen zijn en wat AVRI doet aan het ‘boeien en 

binden’ van de werknemers.

Jan van Delft kwam 19 jaar geleden als hoofd Voorlichting en 

Secretariaat in dienst. Dat was in 1988, aan de vooravond van de 

oprichting van AVRI. Het was een periode vol veranderingen van 

het bedrijf, dat daarvoor nog de Regionale Reinigingsdienst West-

Betuwe heette. Van Delft werd aangenomen voor de communica-

tie rondom de introductie van de GFT-container. AVRI zat midden 

in nieuwe ontwikkelingen op afvalgebied. Milieu stond in die 

periode landelijk vrij hoog op de agenda.  Van Delft: “Het was een 

boeiende tijd. AVRI was in die periode volop in ontwikkeling. Het 

was een bedrijf met een nieuwe naam, een nieuwe huisstijl en een 

nieuwe organisatievorm. Daarnaast speelde er op milieugebied 

veel. Rivierenland was één van de eerste regio’s die structureel 

besloot tot gescheiden inzameling van GFT-afval. Ik wilde mij 

inzetten voor duurzaamheid, goede voorlichting, goede werkom-

standigheden en dat alles zo rendabel mogelijk. AVRI bood mij in 

die periode volop deze kansen. Ook daarna is AVRI met haar 

werkterrein voor mij interessant gebleven. Het bedrijf groeide in 

de periode van 1998 tot nu van zo’n 40 naar 120 werknemers. We 

werden tussentijds onderdeel van een intergemeentelijke regeling. 

De organisatie zelf was regelmatig in ontwikkeling en probeerde 

zich op die manier zo goed mogelijk af te stemmen op de verande-

ringen op het gebied van afval en milieu. De dynamiek van het 

werk bracht automatisch persoonlijke ontplooiingsmogelijkheden 

met zich mee.”

wat doet avri aan ‘boeien en binden’?

“De medewerkers van de buitendienst krijgen van ons werkgerelateerde 

opleidingen die te maken hebben met veiligheid en arbeidsomstandig-

heden. Denk aan opleidingen voor chauffeur, medewerker chemisch 

afval, opzichter, medewerker milieustraten, trainingen bedrijfshulpverle-

ning en EHBO. Daarnaast hebben we een goed ziekteverzuimbeleid”, 

aldus Van Delft. Hij vervolgt: “In de afgelopen jaren lagen de kansen voor 

de werknemers van de ‘binnendienst’ vooral in de uitdaging in het werk 

zelf. Hoewel de faciliteiten van opleiding en training er wel waren, lag daar 

niet het accent op. De komende tijd willen we hier structureel meer 

aandacht aan gaan besteden, onder andere door persoonlijke ontwikke-

lingsplannen.  We gaan ons meer richten op de competenties van de 

medewerkers en de aansluiting op de behoefte binnen ons bedrijf.” Van 

Delft: “Opleiden is belangrijk, maar voor veel werknemers gaat het ook 

om praktische voorwaarden, zoals het afstemmen van werk op de thuissi-

tuatie. AVRI biedt voldoende mogelijkheden voor parttime werken en 

flexibele werktijden. Dat wordt erg gewaardeerd.”  

biedt verzelfstandiging nieuwe kansen?

Van Delft: “Wanneer we kunnen verzelfstandigen tot overheidsNV,  

kunnen we meer onze eigen koers gaan varen. Dat geldt ook voor ons 

personeelsbeleid. We willen ons dan meer gaan richten op de competen-

ties van onze medewerkers en dat laten aansluiten op de doelen van ons 

bedrijf. AVRI is en blijft boeien en binden.”
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Milieu
Afval is... een duurzame toekomst

Wij proberen zoveel mogelijk invulling te geven aan 

maatschappelijke doelstellingen en milieudoelstel-

lingen. Onze inspanningen op dit gebied zijn in 2006 

met de eerste prijs Duurzaam Ondernemen Rivie-

renland van de Kamer van Koophandel. Maar er is 

nog meer winst te behalen. Door het aangaan van 

een partnerschaprelatie met MVO Nederland (Maat-

schappelijk Verantwoord Ondernemen) en het 

tekenen van het MVO-manifest, onderschrijft AVRI 

haar intentie om actief een invulling te blijven geven 

aan duurzaam en  maatschappelijk verantwoord 

ondernemen.

Lucht  Geur en stof
Sinds 2007 vindt de overslag van afval plaats in onze 

nieuwe overdekte overslaghal. De bouw van deze hal 

was een wettelijke verplichting volgens onze vorige 

Wet milieubeheer-(Wm)vergunning van 2001. In 2007 

ontvingen we geen enkele klacht over geur of stof.

Stortplaats
Volgens een besluit van het Algemeen Bestuur van 

Regio Rivierenland zal het storten van afval bij AVRI 

binnen afzienbare tijd worden afgebouwd. In 2006 

werd er 6.000 ton materiaal gestort (dakbedekking, 

asbest, niet-reinigbare grond en andere afvalstromen 

waarvoor geen betere verwerkingsvorm beschikbaar 

is), in 2007 was dat 4.555 ton. Daarnaast verwerkten 

we 4.304 ton gestort materiaal tot bouwstof. Dit 

betekent dat de inham van de stortplaats waarin 

gestort kan worden, nu nog een capaciteit heeft van 

15.140 ton.

Gas uit afval
AVRI zet via een stortgasmotor vrijkomend stortgas 

om in elektriciteit, die we leveren aan elektriciteitsbe-

drijf Prodeon. In 2007 konden we opnieuw zo’n 300 

huishoudens van stroom voorzien. Daarnaast kwam 

er 2.502 gigajoule warmte vrij, die we gebruiken voor 

de verwarming van kantoor en garage. Deze manier 

van omzetting is gunstig voor het milieu. 

Tijdens de verbranding van het stortgas wordt 

methaan omgezet in onder andere CO2. CO2 draagt 

veel minder (21x) bij aan het broeikaseffect dan 

methaan (CH4).

Geluid
AVRI voldeed aan de geluidsnorm in de milieuvergun-

ning.

Vogels
Voorheen zette AVRI een valkenier in om de meeuwen 

boven het terrein aan De Meersteeg te verjagen. Door 

de komst van de overdekte overslaghal is dit niet 

meer nodig. Het terrein trekt geen meeuwen meer 

aan.

Gegevens stortgaswinning

  2003 2004 2005 2006 2007

Methaan (%) 58 54 60 59 54

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

Gasproductie (m3/uur) 156 162 101 109 114

gewonnen gas



 

Jaarverslag 2007   afval is...

24

Afval is … energie

Met de slechte scenario’s van de gevolgen van klimaatveran-

dering in het achterhoofd, is de wereld op zoek naar bronnen 

van duurzame energie. Regio Rivierenland, als kleine stip op 

de wereldbol, draagt daar ook haar steentje aan bij. De negen 

regiogemeenten hebben gezamenlijk de doelstelling geformu-

leerd dat in 2020 in haar regio 10% van haar energie op duur-

zame wijze opgewekt moet zijn. Daarin passen initiatieven die 

zich richten op zonne-energie, windenergie en warmte-koude-

opslag in woonwijken. Ook afval kan een belangrijke bron 

van energie worden. Reden voor AVRI Ontwikkeling B.V., 

RRT Betuwse Groenrecycling en Grontmij om gezamenlijk 

onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een bio-energie-

centrale in regio Rivierenland. We spraken daarover met Kees 

Mijdam van AVRI Ontwikkeling B.V.

Mijdam: “In Nederland zijn AVR, HVC en Twence bezig met het 

bouwen van grootschalige bio-energiecentrales die werken op 

afvalhout. Zij hebben deze centrales gekoppeld aan hun bestaande 

verbrandingsinstallaties voor restafval. De centrale van Twence 

draait al, de andere twee zijn bijna klaar. De verwachting is dat deze 

drie centrales voor Nederland voldoende zijn voor de omzetting 

van afvalhout in energie. In onze regio zijn we onderzoek aan het 

doen naar de haalbaarheid van een kleinschaligere opzet. 

In ons gebied, met veel groen, landbouw en fruitteelt en weinig industrie, 

komt relatief weinig afvalhout vrij. Onze groene regio levert juist schone 

houtproducten zoals rooi- en snoeihout en tuinafval. Wij willen graag ons 

eigen schone ‘houtafval’ omzetten in duurzame energie voor onze regio.”

één centrale op ‘eigen’ hout

Mijdam vertelt dat er al drie van dergelijke kleinschalige installaties 

bestaan in Sittard (helaas recent afgebrand), Goor (Overijssel) en Berli-

kum (Friesland). Deze installaties zijn nog maar net in gebruik en er is veel 

te leren van de ervaringen. Deze worden dan ook meegenomen in het 

haalbaarheidsonderzoek. Het haalbaarheidsonderzoek is eind 2007 afge-

rond en heeft zich gericht op onder andere het rendement, de technieken, 

de kosten, de benodigde vergunningen, mogelijke locaties, bestemmings-

plannen en subsidieregelingen. Mijdam: “Onze conclusie is dat een bio-

energiecentrale in onze regio haalbaar is, mits we optimaal gebruik kun-

nen maken van de nieuwe SDE-subsidieregeling (Stimulering Duurzame 

Energie). Deze regeling wordt waarschijnlijk dit voorjaar door de 2e kamer 

goedgekeurd. Deze subsidie is echt essentieel. We willen dan kiezen voor 

een centrale die zich compleet kan redden met het schone hout dat vrij-

komt in onze regio. Het blijkt dat één centrale in onze regio het maximaal 

haalbare is voor een goed rendement.”

realisatie

Zodra de drie initiatiefnemers van de bio-energiecentrale Rivierenland 

meer duidelijkheid hebben over de subsidieregeling, zullen ze zich verder 

gaan verdiepen in de beste techniek. De verwachting is dat in het najaar 

2008 dan de procedures voor de bouw in gang gezet kunnen worden.

ontwikkelen

Mijdam: “AVRI Ontwikkeling B.V. is vooral bezig met het opzetten van 

nieuwe ontwikkelingen. Zo onderzoeken we samen met AVRI of we op 

ons terrein een organisch spoor kunnen opzetten, waarbij we GFT-afval 

zelf door middel van vergisting kunnen omzetten in biogas. Er is veel 

mogelijk. Kijk maar bijvoorbeeld naar de tapijten die we op de milieu-

straten inzamelen. Deze worden omgezet in korrels die dienst doen als 

secundaire brandstof. Afval is dus steeds meer ‘energie’.”
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4-milieu Afval is een duurzame toekomst

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

mogelijk. Sinds 1992 laten we een monitoringspro-

gramma voor ons grondwater uitvoeren bij zowel ons 

oude stortvak (aangelegd in 1969) als ons nieuwere 

stortvak. Wij verstrekken hierover jaarlijks gedetail-

leerde gegevens aan de provincie. Bij één meetpunt 

aan de rand van het oudste stortvak, werd in 2005 

een lichte verslechtering waargenomen. In 2006  

hebben we aanvullende maatregelen genomen. 

Deze blijken afdoende te zijn.

Het afvalwater bestaat voornamelijk uit percolatie-

water 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).

De overslaghal heeft een speciale vloer. Deze is 20 cm 

dik en vloeistofkerend. 

   2003 2004 2005 2006 2007

Percolatie fase B + inham  * * 20.504 23.041 23.853

Ringdrain  * * 34.858 41.415 50.576

Totale afvoer centrale pompput 81.571 63.690 104.574 105.750 118.352

Max. toegestaan Wvo-vergunning 135.000 135.000 135.000 135.000 175.000

Vervuilingseenheden  1.892 2.432 1.701 1.497 1.515

Neerslag in mm  841 882 1.056    750    974

Afvalwaterlozingen, waterstroom in m3
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Milieuklachten en –incidenten
In 2007 ontvingen we geen enkele milieuklacht. De 

enige geurklacht die we in 2006 ontvingen, is nu 

waarschijnlijk ondervangen door de realisatie van de 

overslaghal.

 2003 2004 2005 2006 2007

Aantal 0 0 1 1 0

Milieuklachten

Energie- en waterverbruik
Er deden zich geen opzienbarende stijgingen of 

dalingen in het elektriciteits- of waterverbruik voor.

 Verwerkingsinrichting Kantoor

2003 197.271 148.258

2004 202.190 197.013

2005 211.640 137.699

2006 267.726 154.004 

2007 282.589 168.664

Elektriciteit in kWh

 2003 2004 2005 2006 2007

  1.993 2.434 2.901 2.839 2.942

Water in m3 voor de gehele inrichting

Certificering
Sinds 2000 is AVRI gecertificeerd volgens de 

milieunorm ISO 14001 voor de Meersteeg. Wij hebben 

in 2007 ons ‘papieren’ milieuzorgsysteem omgezet en 

uitgebouwd met een elektronisch KAM-systeem. Dit 

vormt de basis voor een actualisering van ons certifi-

caat. Inmiddels heeft de certificeerder via dit systeem 

geconstateerd dat wij voldoen aan de norm. AVRI 

heeft in februari 2008 opnieuw de milieunorm ISO 

14001 behaald. Dat betekent dat we goed omgaan 

met het milieu en de milieuvoorschriften. We zijn nu 

weer voor de komende drie jaar in het bezit van drie 

ISO-certificaten. Deze gelden voor de milieustraat in 

Geldermalsen, de verwerking van riool-, kolken- en 

gemalenslib en de acceptatie, overslag en stort van 

afval op het terrein aan de Meersteeg.

Om ons beleid te kunnen uitvoeren en gestelde doelen 

te bereiken, maken we gebruik van een management-

systeem dat voldoet aan de eisen van NEN-ISO 9001 

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

18001 (voor arbo). 
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Vergunningen
In juni 2007 kreeg AVRI voor De Meersteeg nieuwe 

vergunningen op basis van de Wet Milieubeheer en de 

Wet Verontreiniging Oppervlakte Wateren. De nieuwe 

milieustraat in Zaltbommel heeft de opleverings-

inspectie door de handhaver glansrijk doorstaan.

De provincie Gelderland heeft in april 2007 voor de 

locatie De Meersteeg een revisievergunning verleend. 

Deze is inmiddels van kracht. Omdat de ontwikkelin-

gen doorgaan vragen we opnieuw een wijziging aan.

Vanwege nieuwe ontwikkelingen op het terrein moet 

deze worden aangepast. Voor enkele activiteiten 

hebben wij meeropslag- of jaarcapaciteit nodig. Ook 

willen we toestemming krijgen om asbesthoudende 

grond te kunnen reinigen. Dit deden we eerst als proef 

binnen de oude vergunning. We verwachten dat we 

eind 2008 een actuele vergunning zullen hebben.

Bestemmingsplan De Meersteeg
Het bestemmingsplan voor de locatie De Meersteeg is 

nog niet definitief. De gemeente Geldermalsen heeft 

AVRI gevraagd om met een nieuwe ruimtelijke visie te 

komen, die aansluit bij de plannen tot verzelfstandi-

ging. AVRI heeft deze ‘Ruimtelijke visie AVRI De Meer-

steeg’ in december 2007 opgesteld en zal deze begin 

2008 aanbieden aan de gemeente Geldermalsen. 

Zodra de gemeente en AVRI het hierover eens zijn, kan 

er weer verder gewerkt worden aan het nieuwe 

bestemmingsplan. Dit nieuwe plan is essentieel om 

het ambitieniveau van een toekomstige AVRI NV te 

kunnen waarmaken.
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‘Afval is’…. is een belangrijke boodschap in de 

communicatie rondom ons beleid, onze producten 

en diensten. Wij moeten ervoor zorgen dat inwoners 

genoeg weten over het scheiden en aanbieden van 

afval en dat ze het juiste gedrag ‘vertonen’. Maar 

net zo belangrijk is het dat wij proberen hen bewust 

te maken en bewust te houden van het feit dat hun 

gedrag er wel degelijk toe doet. Dat afval meer is 

dan een eindproduct en dat er juist heel veel moge-

lijk is met afval, na verwerking, als  

nieuwe grondstof. ‘Afval is’... bijvoorbeeld restafval, 

gftafval of een zak vol vieze luiers, maar ook:  

compost, een tweedehands jasje uit de kringloop-

winkel, een nieuwe plastic tuinstoel of energie. Zo 

bevorderen we de kringloop en willen we graag, 

mede door communicatie, bijdragen aan een duur-

zame samenleving. Dat is, elk jaar opnieuw, de kern 

van onze communicatie.

Communicatiemiddelen
AVRI zet voor haar communicatie een breed scala aan 

middelen in. In 2007 verscheen drie keer de nieuws-

brief ‘Afval & Zo’. Deze nieuwsbrief wordt huis-aan-

huis in de regio verspreid. In combinatie hiermee is de 

website een steeds belangrijkere bron voor informatie. 

AVRI heeft de bebording en bewegwijzering op haar 

terrein in Geldermalsen en de vier milieustraten  

aangepast aan de AVRI-huisstijl die in 2006 geïntro-

duceerd was. 

Nieuw is de inzet van tien inzamelwagens als com-

municatiemiddel. In 2007 zijn ze gebruikt om door 

middel van posters op de wagens de aandacht te 

vestigen op de luierinzameling en vervolgens voor de 

activiteiten van AVRI Bedrijfsafval. Dit zal in de toe-

komst vaker gebeuren. Verder heeft de afdeling 

Communicatie haar gebruikelijke folders, persberich-

ten, het personeelsblad e.d. uitgebracht.

Scholen op excursie
AVRI biedt al vele jaren lespakketten en excursies  

aan aan de scholen in de regio. In 2007 kwamen  

55 basisscholen (1.274 kinderen!) voor een rond-

leiding naar het AVRI-terrein aan De Meersteeg in 

Geldermalsen. Daarnaast ontvingen we vijf andere 

groepen, waaronder vrouwenbonden, de Stichting 

Duurzaam Rivierenland en buitenlandse gasten. 

Communicatie bij projecten
We hebben onze inwoners geïnformeerd over het feit 

dat we de komende jaren 250 extra ondergrondse 

containers voor restafval bij hoogbouw en in de 

binnensteden in onze regio gaan plaatsen. Een aantal 

containers is in 2007 geplaatst en de bewoners 

hebben praktische uitleg gekregen.

Zoals gebruikelijk hebben we weer volop aandacht 

besteed aan onze compostactie. Wij vinden het 

belangrijk om op deze manier inwoners te laten zien 

dat hun scheidingsgedrag ook werkelijk een duur-

zaam resultaat heeft in de vorm van compost voor de 

eigen tuin.

De inzameling van luiers, incontinentiemateriaal en 

papier en textiel blijft onze aandacht vragen om het 

gewenste gedrag te bevorderen.

Communicatie
Afval is... wat jij ermee doet



Val voor afval tijdens Open Dag
Net als veel andere afvalbedrijven in het hele land, 

opende AVRI op 22 september haar deuren voor het 

publiek tijdens de nationale Afval- en Recyclingsdag. 

De NVRD bestond in 2007 honderd jaar. Reden voor 

een feestje! Onder het motto ‘Ik val voor afval’ orga-

niseerde AVRI een sprankelende Open Dag die zo’n 

2.000 bezoekers trok. Er werd muziek gemaakt op 

containers, er was een modeshow met kleding van 

de kringloopwinkel, bezoekers konden meubels 

‘pimpen’ en kinderen konden knutselen met afval. 

Ook was er een frisbeeworkshop en een ware tokkel-

baan waarbij men vanaf de stortplaats 70 meter naar 

beneden kon tokkelen. We vertoonden de film ‘Afval 

is voedsel’. De rondleiding over ons terrein trok veel 

belangstelling. Veel inwoners van Rivierenland heb-

ben op deze manier weer een bredere kijk op afval 

gekregen. 

Nieuwe website
Op 1 januari 2008 is de nieuwe website van AVRI 

gelanceerd. De voorbereiding daarvan vond in 2007 

plaats. Inwoners, bedrijven, kinderen en pers kunnen 

nu op eenvoudige en gebruiksvriendelijke manier 

antwoord vinden op al hun afvalvragen. Bovendien is 

de site toegankelijk voor bezoekers met een slecht 

gezichtsvermogen. 

 

Bedrijfsbezoeken
De Bedrijvenkring Geldermalsen kwam in april een 

kijkje nemen bij AVRI. In totaal waren zo’n 70 bedrij-

ven die dag onze gast. In mei werd het programma 

herhaald met de Kring Culemborgse Bedrijven.

Ook internationaal is AVRI zo nu en dan in beeld. In 

mei brachten enkele vertegenwoordigers van het 

Portugese inzamelbedrijf Emac een bliksembezoek 

aan de milieustraat in Culemborg. Emac wil vergelijk-

bare milieustraten bouwen in haar verzorgingsge-

bied. Bijzonder was het bezoek van zo’n 50 papua’s 

aan AVRI. Onder hen waren vertegenwoordigers van 

de Stichting Duurzame Samenleving Papua Burat en 

diverse mensen die betrokken zijn bij afval en milieu 

in Papua Burat (het voormalige Nieuw Guinea).

AVRI was zelf met twee moderne inzamelwagens 

aanwezig tijdens de historische optocht in Nijmegen 

die de NVRD (vereniging voor afval- en reinigingsma-

nagement) organiseerde ter gelegenheid van haar 

honderdjarig bestaan.

AVRI Bedrijfsafval en AVRI Ontwikkeling B.V. waren in 

november weer vertegenwoordigd met een stand 

tijdens de Infra Relatiedagen in Gorinchem. De stand 

werd druk bezocht.

Opening Overslaghal en milieustraat 
Zaltbommel
Met een kanonschot opende de heer Tammes, voor-

zitter van Regio Rivierenland, op 14 juni op knallende 

wijze de nieuwe grote overdekte overslaghal van AVRI 

op het terrein aan de Meersteeg in Geldermalsen. De 

nieuwe milieustraat in Zaltbommel opende op 30 juli 

haar deuren en vierde op 11 oktober op officiële wijze 

de opening. De wethouders Verhoeckx van Maasdriel 

en Romp van Zaltbommel plaatsten een laatste stukje 

in een puzzel van milieustraten in Rivierenland.
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5-communicatie Afval is wat jij er mee doet

Afval is... kunst

We kennen het allemaal wel: de wc-rollen die gespaard  

moeten worden voor het knutselen op school, melkpakken 

die worden omgevormd tot lampionnen of lege blikken die 

dienstdoen bij een oorverdovend blikgooispel. Afval kan op 

een creatieve manier worden gebruikt en vormt voor de  

scholen een goedkoop materiaal. Bij AVRI zien we het regel-

matig terug in de werkstukken die kinderen maken naar 

aanleiding van een excursie op ons terrein.

Tijdens onze Open Dag, op 22 september 2007, exposeerden we 

verschillende prachtige werkstukken van scholen uit de regio. Ook 

groep 5/6 van De Meidoorn uit Kerkdriel had, onder leiding van 

meester Lex, haar best gedaan.

Meester Lex: “We hebben in de klas uitgebreid aandacht besteed aan het 

thema afval. Ik erger me zelf altijd groen en geel aan de hoeveelheid ver-

pakkingen.”

Nicole: “We hebben onze afvalberg ingedeeld in zilver voor oud ijzer, geel 

voor papier, roze voor plastic en groen voor gft.” Anouar vult aan: “We 

hebben thuis knipsels verzameld en er een paar weken aan gewerkt.”

Het resultaat (zie foto) mag er zijn en heeft een vast plekje in de klas 

gekregen.

kunstenaars

In de 20e eeuw zijn diverse kunstenaars zich gaan bezighouden met het 

maken van kunst uit afval. Soms als aanklacht tegen onze consumptie-

maatschappij. De Russische kunstenaar Kabakov zei er ooit over: ‘Afval 

vertegenwoordigt onze maatschappij en het is daarnaast een archief aan 

herinneringen.’ 
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Kengetallen
en financiële gegevens

Omzet 2007

Inzameling huishoudelijk afval € 19.938.021,00

Inzameling Bedrijfsafval € 1.334.415,00

Afvalverwerkingsinrichting € 5.005.474,00

De Meersteeg

Tarieven afvalstoffenheffing

Standaardtarief € 265,00

Minimumtarief € 229,00

Kengetallen 2007

Inwoners  214.997

Aansluitingen (huishoudens) 82.332

Gemeenten  9 

Kernen  72 

Oppervlakte  652 km2

Personeel

Financieel overzicht Afval

Categorie afval Totaal 2006 Totaal 2007  Totaal 2006 Totaal 2007
  (in ton) (in ton) per inwoner (in kg) per inwoner (in kg)

Restafval 50.343 51.526 234 240

GFT 22.868 23.387 107 109

Grof huisvuil halen  3.013 521 14 2

Grof huisvuil brengen 9.904 10.791 46 50

Grof tuinafval halen 923 60 4 0

Grof tuinafval brengen 6.528 7.410 30 34

Elekrische en elek- 981 743 5 3

tronische apparatuur

Glas 4.006 4.016 19 19

Papier 15.588 16.166 73 75

Textiel 906 998 4 5

Luiers 388 457 2 2

KCA 267 290 1 1

Totaal 115.715 116.364 539 541

Hoeveelheden afval

 Mannen  Vrouwen  Totaal

 2006 2007 2006 2007 2006 2007 

Fulltime 71 72 7 6 78 78 

Parttime 32 20 22 21 54 41

 103 92 29 27 132 119

Aantal medewerkers per 1 januari 2008

In 2007 waren er 

69 verenigingen 

actief bij de  

inzameling van 

papier en textiel
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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


