
In 2012 heeft Avri de belangrijkste stap gemaakt in haar bestaan, ze is namelijk gegroeid in haar 
werkzaamheden van afvalinzameling naar beheer van de openbare ruimte. In datzelfde jaar heeft Avri 
€528.000 (ongeveer 25%) bespaard op de uitvoeringskosten bij de gemeente Buren. Daarmee heeft Avri 
ook meteen een belangrijk resultaat geboekt bij haar strategische doelstelling op dit gebied: €1.000.000 
structurele besparing voor gemeenten op het beheer van de openbare ruimte vanaf 2015. Daarnaast 
hebben de medewerkers van Avri hard gewerkt aan het realiseren van de andere zes strategische 
doelstellingen uit het bedrijfsplan 2011-2015. In dit jaarbericht leest u per strategische doelstelling 
welke projecten zijn uitgevoerd. Illustraties van metertjes geven aan hoe ver we met de realisatie zijn. 

Erik de Vries, directeur 

van aFvalinzameling 
naar beheer openbare ruimte
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In 2010 heeft Avri een strategie 
opgesteld voor vijf jaar en deze met het 
personeel vertaald naar een bedrijfsplan 
voor de periode 2011 - 2015. Dit plan 
beschrijft hoe Avri bedrijfsmatig gaat 
werken en zich ontwikkelt tot een bedrijf 
dat niet alleen afval inzamelt, maar ook 

samenwerkt met gemeenten en 
inwoners om de buitenruimte schoon  
te houden.
Die strategie is uitgewerkt in een 
zevental ambitieuze doelen. Deze 
helpen ons bij het uitvoeren van onze 
strategie. Ze zijn opgesplitst in sub- 

doelen en meetbaar gemaakt zodat  
Avri kan worden aangesproken op de 
realisatie ervan. De doelen bepalen  
onze richting en werken motiverend, 
waardoor de kans op realisatie van onze 
strategie sterk toeneemt. u kunt dit 
bedrijfsplan downloaden via www.avri.nl.

strategisch beDrijFsplan 2011 - 2015



Ontwikkeling personeel
Naast aandacht voor de fysieke gezondheid is er ook volop 
aandacht besteed aan de vakbekwaamheid en ontwikkeling 
van medewerkers. Alle chauffeurs/beladers hebben de 
training Chauffeur Met Meerwaarde gevolgd, de IBOR-
medewerkers hebben de opleiding voor het werken met 
beeldkwaliteit gevolgd en de medewerkers Handhaving 
hebben de training Verkeer & Communicatie afgerond. 
Daarnaast zijn er diverse individuele opleiding, training- 
en coachingtrajecten geweest gericht op duurzame 
inzetbaarheid van medewerkers. Ook is Avri een door  
het VTL erkend leerbedrijf geworden.

Doelstelling 1: 
Duurzame inzetbaarheiD 
meDewerkers

Ambitieuze doelstellingen kan je alleen 
waarmaken met betrokken, gezonde en 
vakbekwame medewerkers. Het afgelopen 
jaar konden alle medewerkers vrijwillig 
deel nemen aan het Preventief Medisch 
Onderzoek (PMO). Maar liefst 84% procent 

van de medewerkers heeft hiervan gebruik gemaakt. Het 
grootste aandachtspunt bleek overgewicht. In 2013 worden  
de aanbevelingen uit het PMO geïmplementeerd. Verder hebben 
we het 4 x 9 uur werken geëvalueerd bij onze chauffeurs. 92%  
Is voorstander hiervan. Ook de gezondheidstoestand van 
chauffeurs is gemonitord en er waren geen negatieve effecten 
zichtbaar. Ten behoeve van de overkomst van de buitendienst 
van Buren heeft begin 2013 een organisatieontwikkelingtraject 
plaatsgevonden. Daardoor zijn nieuwe afdelingen gevormd: 
Klant & Advies en Integraal Beheer Openbare ruimte (IBOr).
Afgelopen jaar zijn diverse P&O-projecten gestart. Zo wil Avri 
gaan werken met competentiemanagement als basis voor 
opleiding & ontwikkeling, werving en functiewaarderings-
systematiek.

avri in cijFers

Doelstelling 2: 

transparante 
beDrijFsvoering

Meten is weten. In 2012 zijn alle risico’s 
doorgelicht die Avri loopt bij het bereiken 
van haar bedrijfsdoelstellingen. In  
antwoord daarop hebben we in dat zelfde 
jaar een nota weerstandsvermogen en 
risicomanagement opgesteld. Avri wil 

proactief haar risico’s managen, om kosten te beheersen  
en transparant te zijn. Deze nota is ook uitgangspunt voor  
de (meerjaren) begroting en overige planning & control- 
documenten waarmee Avri werkt aan een steeds transparantere 
bedrijfsvoering. De jaarrekening zal half januari beschikbaar 
zijn. Medio 2012 zijn we gestart met het opnieuw invullen van de 
KAM-coördinatie en het ondersteunende managementsysteem. 
We zijn hiervoor een samenwerking aangegaan met collega- 
afvalinzamelaar ACV. Eind 2013 zal het nieuwe KAM-systeem 
geïmplementeerd zijn.
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Financiële administratie 2.0
In 2010 ging Avri over naar een productadministratie, 
waardoor we aan konden tonen hoeveel onze afzonderlijke 
producten kosten in plaats van alleen een totaalbedrag, 
namelijk de afvalstoffenheffing. De transparantie die we 
daarmee leverden vormde een van de redenen waarom de 
gemeente West Maas en Waal per januari 2012 koos voor 
Avri. Ondertussen hebben we ons financiële systeem in 2012 
verder ontwikkeld naar een administratie gebaseerd op 
urenregistratie (werkorders). Hierdoor kunnen we overhead 
correct toerekenen aan gemaakte productie-uren en  
kunnen we ons nog scherper verantwoorden en betere 
financiële afwegingen maken. We kunnen gemeenten nu 
beter voorspellen wat hun besparingen zijn wanneer ze met 
Avri samenwerken in het beheer van de openbare ruimte. 
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Doelstelling 3:

lagere lasten  
voor onze inwoners

avri in cijFers

Cijfers liegen niet. De mate waarin we er  
in slagen efficiënter te werken is zichtbaar 
in de daling van de afvalstoffenheffing.  
In 2012 kreeg Avri te maken met diverse 
kostenstijgingen voor in totaal ongeveer 
€14 per huishouden. Dit als gevolg van 

investeringen in nieuw materieel, 
dalende opbrengsten van 

herbruikbaar afval en  
een gestegen 

Btw-tarief. 

Desondanks kan de afvalstoffenheffing in rivierenland opnieuw  
omlaag met €1,- per huishouden. Dit is mogelijk door het 
verlagen van de financiële reserves. Maar ook door de verdere 
verbetering van de bedrijfsvoering, onder andere als gevolg  
van het 4 x 9 uur werken door de chauffeur/beladers en door  
de aansluiting van de gemeente West Maas en Waal, waardoor 
inzamelroutes en materieel efficiënter ingepland worden.  
Hierdoor kunnen de totale kosten voor de regiogemeenten 
structureel ruim €300.000 lager uitvallen. Ook is Avri al groten-
deels overgestapt op de efficiënte zijladerwagens. Eind 2013  
zal 98% van de wagens uit zijladers bestaan.
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Toekomst afvalinzameling
Waar in 2013 in vrijwel alle gemeenten de afvalstoffenheffing 
stijgt, daalt de heffing in Regio Rivierenland voor het derde  
jaar op rij. Van gemiddeld €270,- in 2010, naar gemiddeld  
€204 in 2013, ofwel een daling van 24%. Avri zal zich  
inspannen om ook in 2014 en 2015 de afvalstoffenheffing 
verder te verlagen. Binnen het huidige inzamelsysteem 
is dat moeilijk. Daarom is Avri op verzoek van de 
Programmaraad aan het nadenken over een inzamel- 
beleid waarbij burgers geprikkeld worden om hun afval nog 
beter te scheiden. Doordat hierdoor minder afval verbrand 
hoeft te worden en gescheiden afval geld oplevert als 
nieuwe grondstof, kunnen de kosten verder worden verlaagd. 
In 2012 is hiervoor het voorstel gemaakt samen met de 
ambtenaren van de tien gemeenten van Regio. Ook wordt in 
2013 alvast het contract voor de verbranding van restafval 
met een plafondbedrag in de markt gezet, aangezien de 
prijzen voor afvalverbranding nu nog laag zijn.



Per 1 maart zijn 16 medewerkers van de 
buitendienst van Buren met bijbehorend 
materieel overgekomen naar Avri. In 2012 
heeft Avri ten opzichte van het gemeen-
telijke budget in 2011 ongeveer €528.000 
(25%) bespaard op de uitvoeringskosten 

voor het beheer van de openbare ruimte. Omdat de gemeente 
Buren ook bijdraagt in de overheadkosten van Avri, is de totale 
besparing voor de gemeente €304.000.
 

Doelstelling 4:

lagere kosten voor De gemeenten

Nieuwe werkmethode met betere resultaten
In 2012 is een start gemaakt met een nieuwe resultaat-
gerichte werkwijze op basis van ‘kwaliteit- en beeldgestuurd 
werken’. Het uitgangspunt is dat een gewenst straatbeeld 
op ieder moment wordt gehandhaafd, zodat de door de 
burger ervaren kwaliteit constant blijft. Dit door de gemeente 
gewenste beeld wordt vertaald in zogenaamde ‘beeldmeet-
latten’. Deze bepalen de kwalitatieve ondergrens. Deze 
werkwijze vertaalt zich in de gevraagde kwaliteit tegen 
lagere kosten. In 2012 hebben alle medewerkers een cursus 
gevolgd, gericht op de nieuwe manier van werken. Aan  
het einde werd een test afgenomen, met als gevolg een 
bovengemiddeld resultaat in vergelijking met landelijke 
resultaten. Wij zijn trots op onze nieuwe medewerkers, die 
met hun vakmanschap en enthousiasme mede hebben 
bijgedragen aan de mooie resultaten!

Opening Grondstoffenpark Rivierenland
Met de komst van nieuwe huurders heeft Avri besloten  
haar verhuuractiviteiten beleidsmatig beter in te passen. 
Daarom is in juni 2012 het verhuurbare terrein door de 
burgemeester van Geldermalsen, mevrouw Miranda de Vries  
omgedoopt tot Grondstoffenpark Rivierenland. Avri verhuurt 
terrein en faciliteiten en de externe 
partners voeren be- en verwerkings-
activiteiten uit. In het park 
komen afvalstromen van 
overheidsinstellingen, 
bedrijven en 
inwoners samen 

Op ons terrein in Geldermalsen verhuren 
we ruimte aan externe partijen die passen 
binnen onze doelstellingen. De winst 
hiervan draagt bij aan een lagere afval-
stoffenheffing. Begin 2012 is één hectare 
in gebruik genomen door de firma Bruins 

& Kwast voor de verwerking van groen- en houtafval. Hierdoor 
ontstond helaas geuroverlast voor omwonenden. Daarom  
worden deze activiteiten in overleg met provincie en bewoners 
nu gewijzigd. 
In 2012 hebben we een tweede huurder kunnen verwelkomen: 
N.V. Grondbankcombinatie (onderdeel N.V. Afvalzorg). Zij ver-
zorgen opslag en verwerking van grond, bouwstoffen, veegvuil, 
dakleer en slib. Tevens hebben we dit jaar met een nieuwe partij 
een intentieovereenkomst gesloten voor verhuur. Al met al zorgt 
de economische crisis er echter voor dat de belangstelling voor 
verhuur achter blijft bij de verwachtingen. 
Omdat ons oude bestemmingsplan niet meer paste, is een 
nieuw ontwerp in de informele inspraak geweest en gaat het nog 
in de formele inspraak. We verwachten medio 2013 een nieuw 
plan waarmee we jaren vooruit kunnen.

Doelstelling 5: 

Duurzaam en winstgevenD ingerichte meersteeg (avri-terrein)
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De overkomst van de buitendienst van Buren is een ingrijpend  
proces geweest. Alle middelen moesten over naar Avri en  
kwaliteitscriteria moesten vanaf dag 1 gehaald worden. In de 
opstartfase hadden we daar grote moeite mee, maar onze  
medewerkers hebben het proces op orde gekregen en de ge-
vraagde kwaliteit geleverd. Om zoiets voor elkaar te krijgen is 
gemotiveerd, vakbekwaam en klantgericht personeel van groot 
belang. Daarom is er veel geïnvesteerd in opleiding en integratie. 
Al in het eerste jaar hebben de medewerkers ook werk verricht op 
afvalgebied. Dit droeg bij aan zowel de bereikte besparingen als 
aan de integratie van de beide werkculturen. Zie voor meer details 
ook het aparte jaarbericht over Beheer openbare ruimte in Buren.

VOOR OP KOERS

NOG NIET OP KOERS

Financiële besparing 2012 

kosten buren 2011 kosten avri 2011

Uitvoeringkosten
€ 2.076.000

(excl. overhead)

Uitvoering kosten
€ 1.548.000 

(excl. overhead)

Besparing op
uitvoeringskosten 

€ 528.000
(25%)

Overhead 
€ 224.000

Overhead 
(vast en variabel)

 



Als regionaal overheidsbedrijf voelt Avri 
verantwoordelijkheid voor het steunen van 
lokale maatschappelijke initiatieven. Zo 
helpen we het maatschappelijk werkbedrijf 
Lander graag bij het vinden van goede 
werkplaatsen voor haar werknemers.  

In 2012 is Avri daarom een proef gestart met het aansturen  
van 12 medewerkers van Lander in het beheer van de openbare  
ruimte. Wanneer de proef slaagt, zal in overleg met Lander 
bekeken worden of en hoe Avri meer met Landermedewerkers 
kan gaan werken. 
Verder hebben we in 2012 weer gratis afval opgehaald bij vele 
markten en braderieën en hebben we gratis meegeholpen bij het 
schoonhouden van grote regionale evenementen, als Samenloop 
voor Hoop, Betuwe Spektakel, Appelpop en Fruitcorso, onder-
steunden we burgerinitiatieven tegen zwerfafval en hebben we 
maatschappelijke stages verzorgd voor leerlingen van het Lek  
en Linge-college uit Culemborg.     

Doelstelling 6: 

maatschappelijk betrokken  
in regio rivierenlanD
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OP KOERS

Doelstelling 7: 

milieubewust onDernemen
De toenemende druk die de mens uitoefent 
op zijn eigen leefmilieu en de natuur 
veroorzaakt allerlei problemen. Avri wil deel 
zijn van de oplossing. Dat doen we al door 
onze basisactiviteit van afvalverwijdering 
en nu ook door onze activiteiten in de 

openbare ruimte. Voor onze basisactiviteit is het belangrijk dat 
afval gescheiden ingezameld wordt. Daarom heeft Avri in 2012 
samen met de tien gemeenten onderzocht hoe het hergebruik 
van afval omhoog gebracht kan worden van 55% nu, naar 65%  
in de toekomst en is hiervoor een voorstel ontwikkeld. Daarnaast 
blijven we werken aan het verduurzamen van onze eigen 
bedrijfsprocessen. Zo hebben we verdere stappen genomen in 
de ontwikkeling van onze oude stortplaats naar een locatie voor 
de opwekking van duurzame energie. Eind 2012 is hiervoor een 
haalbaarheidsstudie gestart. Ook hebben we ons aangesloten  
bij het initiatief van milieuorganisaties om van de A15 een  
duurzame energiesnelweg te maken.
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OP KOERS

Proef inzameling kleine afvalstromen
Avri ondersteunt al decennia tientallen verenigingen, kerken 
en scholen door samen met hen papier op te halen. Zij  
krijgen hiervoor een vergoeding. In 2011 is geconstateerd 
dat het huidige systeem van inzamelen inefficiënt en duur 
is. In opdracht van de Programmaraad heeft Avri een 
voorstel voor een alternatief uitgewerkt. In samenwerking 
met 12 organisaties kan er in 2013 een proef plaatsvinden 
waarbij batterijen, spaarlampen, elektrische apparaten en 
kleding ingezameld worden. De insteek is dat organisaties  
dezelfde vergoeding houden en dankzij hun nauwe relatie 
met inwoners, het hergebruik van deze afvalstromen nog 
verder kan toenemen.

Duurzaamheid hoeft niet duur te zijn
Momenteel heeft Avri vijf inzamelvoertuigen die rijden op 
biogas en daardoor CO2-neutraal zijn. In aanschaf zijn 
ze zo’n €35.000 duurder dan dieselwagens. Maar als we 
de totale kosten van deze wagens per jaar bekijken is de 
biogasauto circa €500,- goedkoper vanwege de gunstige 
brandstofprijs ten opzichte van diesel. Ook de chauffeurs 
zijn tevreden: de wagens presteren prima en maken minder 
lawaai dan dieselwagens.



inhouD grijze container gemiDDelD per inwonerDe inhoud van de grijze container is naar verhouding weergegeven

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

kunststof verpakkingen

textiel

glas

papier

gft-afval

echt restafval

samen met onze inwoners 
werken we aan een schoon rivierenlanD!
We streven ernaar dat we 60% van het huishoudelijk afval 
kunnen hergebruiken. In de tabel ziet u hoeveel afval inwoners 
in totaal gescheiden hebben aangeleverd via hun containers, 
de milieustraten en de wijkcontainers. 45% Hiervan bestaat uit 
restafval en 55% is herbruikbaar.
In de afbeelding met de containers ziet u wat er per huishouden 
gemiddeld in de grijze container komt èn wat daar nog aan 
herbruikbaar materiaal tussen zit. Zo kwam er in 2012 per 
huishouden 67 kilo gft-afval ten onrechte in de grijze container 
terecht. Dat kan dus nog beter!

Meer INFOrMATIe 
avri
(0345) 58 53 53 
Meersteeg 15 
Postbus 290
4190 CG Geldermalsen
info@avri.nl
www.avri.nl

uitgave februari 2013 
Tekst: Avri
Vormgeving: Nout Design, Buren
Foto’s: Egid Pinckaers, Cor de Kock
Druk: Meerpaal Grafimedia, Tiel

Volg ons op:

AVrI IS ONDErDEEL VAN rEGIO rIVIErENLAND, EEN SAMENWErKINGS-
VErBAND VAN DE GEMEENTEN BurEN, CuLEMBOrG, GELDErMALSEN, 
LINGEWAAL, MAASDrIEL, NEDEr-BETuWE, NEErIjNEN, TIEL, WEST MAAS  
EN WAAL EN ZALTBOMMEL. 

2012 2011 

36 kg

13 kg 
7 kg

10 kg
13 kg

67 kg

35 kg

16 kg 

13 kg
12 kg

15 kg
51 kg

73 kg 74 kg

CATegOrIe AFvAl 2011 2012

restafval 219,0 216,0

gFt 102,0 106,0

grof tuinafval 36,0 36,0

-Grof huisvuil halen 1,0 1,0

-Grof huisvuil brengen 60,0 57,0

totaal grof vuil 61,0 58,0

elektrische apparaten 5,8 5,4

glas 19,0 18,0

papier 70,0 64,0

textiel 4,8 4,3

plastic verpakkingsafval 8,7 9,6

Frituurvet 0,2 0,2

kca 1,4 1,5

Totaal huishoudelijk afval 527,0 519,0

Waal

Maas

Maas

Waal

Nederrijn

Lek 

A15

A15

A2

A2

TIEL

ZALTBOMMEL

GELDERMALSEN

CULEMBORG

LDERMAL EENNLSSEE

MILIEUSTRAAT TIELL

MILIEUSTRAAT

MMMMELMEMZALTBOALTBOMM

MILIEUSTRAAT

LEMBBORGGCULEEMBEMB

MILIEUSTRAAT

LINGEWAAL

CULEMBORG

GELDERMALSEN

BUREN

NEDER-BETUWE

Maas

TIEL

NEERIJNEN

MAASDRIELZALTBOMMEL

WEST MAAS EN WAAL

235.996 
INWONERS

milieustraat*

kunststof verpakkingen

textiel

glas

papier

gft-afval

echt restafval

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

Prognose


