
In 2015 is veel werk verzet ter voorbereiding van de afsplitsing van Avri van de Gemeenschappelijke Regeling 
(GR) Regio Rivierenland. De gemeenteraadsleden van de 10 gemeenten werden hier nauw bij betrokken 
waardoor dit proces soepel verliep, met als resultaat de vorming van de GR Avri per 1 januari 2016. De 
grote betrokkenheid van de raadsleden blijft ook in de toekomst gegarandeerd door het nieuwe raadsleden-
platform. Avri gaat nu een nieuwe periode in met een eigen bestuur, bestaande uit betrokken wethouders 
van de 10 gemeenten van Rivierenland. 
In mei is de buitendienst beheer openbare ruimte van Tiel overgekomen naar Avri. Dit was de 5e gemeentelijke 
dienst die overkwam sinds 2012. Zoals verwacht leidde dit tot een groeispurt, met bijbehorende integratie- 
en reorganisatieprocessen, die impact hadden op de interne bedrijfsvoering. Avri heeft hier zijn handen vol 
aan. Ondertussen is de kwaliteit van het werk in de openbare ruimte in de deelnemende gemeenten op orde 
gebracht en zijn er forse fi nanciële besparingen ingeboekt. 
Afgelopen jaar liep het Strategisch Bedrijfsplan Avri 2011-2015 af. De meeste van de daarin genoemde 
meetbare doelen zijn gehaald en sommige zelfs ruimschoots (zoals een daling van de afvalstoff enheffi  ng 
met 37% versus het doel van 20%). De resultaten vielen ook op buiten onze regio en Avri werd samen met 
240 organisaties genomineerd voor de verkiezing van Beste Overheidsorganisatie 2015. Uiteindelijk kwam 
Avri in de fi nale samen met CBS (winnaar) en FIOD.                    
                                                 Erik de Vries, directeur

OPRICHTING GR AVRI, TOP 3 BESTE OVERHEIDS-
ORGANISATIES EN INTEGRATIE BUITENDIENST TIEL

JAARBERICHT

2015

Per doelstelling rapporteren we in een 
kader kort over de bereikte resultaten van 
het Bedrijfsplan 2011-2015. De opgetel-
de resultaten zijn verbeeld in een 
metertje bij elke doelstelling. De meeste 

doelstellingen zijn gehaald en sommige 
zelfs ruimschoots. Avri dankt haar 
bestuur voor de ruimte die het Avri heeft 
gegeven voor de uitvoering van het 
Strategisch Bedrijfsplan. Avri is bijzondere 

dank verschuldigd aan Kees Veerhoek 
die zich als portefeuillehouder Avri altijd 
sterk gemaakt heeft voor belangen van 
zowel inwoners als Avri.

RESULTAAT STRATEGISCH BEDRIJFSPLAN 2011 - 2015



Meetbare doelen Strategisch Bedrijfsplan 2011 - 2015:
De verdubbeling van het aantal personeelsleden in deze 
periode vroeg intensieve begeleiding van P&O-adviseurs, 
waardoor geen prioriteit gegeven kon worden aan de opzet 
van een strategische personeelsplanning (subdoel 1) en een 
strategisch opleidingsplan (subdoel 2). In plaats hiervan zijn 
plannen uitgevoerd met hogere prioriteit, zoals de MBO 1- en 
2-opleiding, de cursussen ‘Ambassadeur van de organisatie’, 
‘EHBO/BHV’ voor de buitendienst, ‘professionalisering van het 
Klant Contactcentrum’ en de invoering van 4 x 9 uur werken 
voor de inzameling. Voor subdoel 3 Competentiemanagement 
is alleen de basis gelegd. Subdoel 4 gezondheidsmanagement 
is gehaald. In 2012 en 2015 is een Preventief Medisch 
Onderzoek uitgevoerd en zijn diverse acties uitgevoerd (zoals 
werkplek inspecties, toolboxmeetings, cursussen stoppen 
met roken en inzetten van een bedrijfsfysiotherapeut).

Meetbare doelen Strategisch Bedrijfsplan 2011 - 2015:
Rapportages op basis van KPI’s (subdoel 1) en een 
managementsysteem (subdoel 2) zijn nog niet gerealiseerd. 
Deze worden in de komende jaren gerealiseerd in het kader 
van het Informatiebeleidsplan.
Sinds 2012 wordt er jaarlijks een meerjarenbegroting 
(subdoel 3) opgesteld. 
In de afgelopen jaren is vanwege nieuwe taken als beheer 
openbare ruimte en handhaving en het invoeren van een 
nieuw afvalinzamelsysteem de fi nanciële administratie 
aangepast (subdoel 4) en geautomatiseerd. Hierdoor kunnen 
kosten goed toegerekend worden naar de verschillende taken 
en klanten. Ook is een productenboek basispakket (subdoel 
5) gerealiseerd met kostprijzen per product en is er in de 
begroting een duidelijke scheiding tussen basispakket en 
pluspakket (subdoel 6).

DOELSTELLING 1: 
DUURZAME INZETBAARHEID 
MEDEWERKERS

De overkomst van de dienst openbare 
ruimte van Tiel zorgde voor een 
verdere groei van 173 naar 204 vaste 
medewerkers. In voorgaande jaren 
groeide Avri ook door de komst van 
diverse diensten. Daarnaast waren in 

2015 ongeveer 120 mensen als fl ex-medewerker in dienst. 
Afgelopen jaar is gestart met de opleiding voor een MBO 1- 
of 2- diploma, die door 54 medewerkers gevolgd werd. Voor 
buitendienstmedewerkers is een integraal opleidingsplan 
opgesteld en is de cursus EHBO/BHV georganiseerd. Een 
bedrijfsfysiotherapeut is 4 maanden regelmatig aanwezig 
geweest om medewerkers met klachten te adviseren en te 
behandelen. Alle personeelsdossiers zijn gedigitaliseerd 
en er zijn grote stappen gezet in de automatisering van de 
werkprocessen van P&O.

GROTENDEELS 
GEREALISEERD

DOELSTELLING 2: 

TRANSPARANTE 
BEDRIJFSVOERING

In 2014 is gebleken dat de kwaliteit van 
de informatiehuishouding onvoldoende is, 
omdat processen onvoldoende op elkaar 
afgestemd zijn. Daarnaast zijn ook de 
bijbehorende ICT-middelen verouderd 
en ondersteunen ze werkprocessen 

onvoldoende. Hierdoor kunnen er makkelijker fouten ontstaan 
en is Avri niet voldoende in staat de benodigde bedrijfsmatige 
informatie te leveren voor sturing en verantwoording. Avri 
heeft daarom in 2015 een Informatiebeleidsplan opgesteld, 
waarvan de uitvoering in de komende jaren voor de benodigde 
verbetering moet zorgen. 
De bezetting van het team Kwaliteit, Arbo- en Milieuzorg (KAM) 
is op niveau gebracht en er zijn diverse risico-inventarisaties 
uitgevoerd om nog veiliger te kunnen werken. 

GROTENDEELS 
GEREALISEERD
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DOELSTELLING 3:

LAGERE LASTEN 
VOOR ONZE INWONERS

In 2014 werd een nieuw afvalinzamel-
systeem ingevoerd dat leidde tot grote 
veranderingen in het aanbieden van afval 
door inwoners. Veel inzamelroutes waren 
daardoor niet meer effi  ciënt. In 2015 
zijn voorbereidingen getroff en voor het 

aanpassen van de routes, zodat wagens en personeel in 2016 
beter kunnen worden ingezet. 
Vanaf 1 oktober 2015 is het voor inwoners mogelijk om pakken 
en drankkartons bij het kunststofverpakkingsafval te doen. 
Inwoners hebben hierdoor nog een extra mogelijkheid om 
minder restafval aan te bieden, en daardoor te besparen op 
hun eigen afvalstoff enheffi  ng.

RUIM
GEREALISEERD

Meetbaar doel Strategisch Bedrijfsplan 2011 - 2015:
Het (enige) subdoel hierbij is 20% reductie van de kosten die 
de grondslag vormen voor de afvalstoff enheffi  ng. In 2015 
bedroeg de afvalstoff enheffi  ng voor een gemiddeld 
huishouden €171 per jaar. Dit was €270 in 2010. De reductie 
kwam daarmee op 37%. Om dit te bereiken zijn diverse 
maatregelen genomen, met ieder hun eigen aandeel in de 
reductie:

  verbetering bedrijfseffi  ciency (40%); onder meer door 
invoering zijladers en vermindering overhead
  voordeligere contracten voor verwerking restafval en 
grondstoff en (25%); onder meer door slim aanbesteden 
(juiste moment, plafondbedragen, marktkennis) en 
gunstige marktontwikkelingen 
  meer grondstoff en (meer opbrengsten) en minder restafval 
(lagere verbrandingskosten) dankzij het nieuwe 
afvalinzamelbeleid (25%) 
  inzet van reserves en voorzieningen (10%)

AVRI IN CIJFERS

INWONERS
237.548204 VASTE MEDEWERKERS

HUISHOUDENS
94.399

            BOVEN- EN     
ONDERGRONDSE
CONTAINERS

1.106

HERBRUIKBAAR AFVAL
79.284 ONT

33.480 
RESTAFVAL

TON

LITER DIESEL
617.925

KILO BIOGAS
320.441

BASISPAKKET (afvalinzameling)
€15.029.889 OMZET

WAGENPARK
52 AFVALINZAMELING
55 BEHEER OPENBARE RUIMTE

BOMEN IN ONDERHOUD
58.935

120 FLEX-MEDEWERKERS
PLUSPAKKET  (m.n. IBOR)
€15.221.000 OMZET
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Regio Rivierenland

ONTWIKKELING AFVALSTOFFENHEFFING
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Meetbaar doel Strategisch Bedrijfsplan 2011 - 2015
Het (enige) subdoel hierbij is € 1 miljoen kostenbesparing voor 
de deelnemende gemeenten op het gebied van beheer van 
de openbare ruimte. Dit doel is ruim gehaald. In totaal is ten 
opzichte van de oude situatie €1,7 miljoen minder uitgegeven 
aan de uitvoering van het beheer van de openbare ruimte. 
In 2012 droeg de gemeente Buren het beheer van hun 
openbare ruimte over aan Avri. In 2014 volgde de binnen- en 
buitendienst van Neerijnen, de buitendienst van Neder-Betuwe 
en de dienst toezicht en handhaving van Tiel. De buitendienst 
beheer openbare ruimte van Tiel kwam over in 2015. Alle 5 
diensten zijn geïntegreerd en gereorganiseerd.

In 2015 heeft Avri de buitendienst 
beheer openbare ruimte van Tiel 
overgenomen en de mensen en 
middelen geïntegreerd in de organisatie. 
Hiervoor zijn workshops gehouden en 
persoonlijke gesprekken gevoerd. Ook 

de in Tiel achterblijvende binnendienst is hierbij tijdig en 
intensief betrokken, waardoor de overgang soepel verliep. De 
samenwerking tussen Avri en de 4 gemeenten die het beheer van 
hun openbare ruimte aan Avri hebben inbesteed, was intensief 
en behoeft nog verbetering. Beide partijen moeten groeien in hun 
nieuwe rol en dat vraagt veel aandacht en tijd. Een belangrijke 
ontwikkeling die Avri afgelopen jaar in nauw overleg met de 
gemeenten heeft ingezet, is dat we nu zelf een begroting maken 
op basis van de producten die we moeten leveren volgens de 
gemeentelijke opdracht.

DOELSTELLING 4:

LAGERE KOSTEN 
VOOR DE GEMEENTEN

RUIM
GEREALISEERD

Meetbare doelen Strategisch Bedrijfsplan 2011 - 2015:
In 2015 is €175.000 van de beoogde €450.000 winst 
(subdoel 1) nog niet gerealiseerd. Een belangrijke reden 
daarvoor is de economische crisis, waardoor de grond-
stoff enmarkt is ingezakt. Hierdoor is 0,5 hectare vloeistof-
dicht terrein nog niet verhuurd en ligt nog ruim 2 hectare 
braak. 
In 2014 werd de doelstelling om de grondstoff enproductie te 
verdubbelen (subdoel 2) bijna gehaald. In 2010 verliet 75.000 
ton grondstoff en de poorten van het grondstoff enpark. In 
2014 was het ruim 140.000 ton. Door het beëindigen van 
de inname en overslag van grasrollen/bermmaaisel is dit 
in 2015 iets lager.

In 2015 is een deel van de oude stortplaats 
afgedekt en zijn voorbereidingen getroff en 
om in 2016 de rest af te dekken. Het plan 
voor een zonnepark van 10 hectare op de 
stortplaats is verder uitgewerkt en Avri 
Solar BV is opgericht. Ook het plan voor 

3 windmolens aan de zuidkant van de stortplaats is concreter 
geworden. Voor de structureel geworden puinrecycling huurt 
Afvalzorg 1 hectare halfverhard terrein extra. Een sorteerbedrijf 
heeft afgezien van haar optie voor de huur van 2 hectare terrein, 
waardoor Avri het fi nanciële doel nog niet gehaald heeft. Dankzij 
de ontwikkeling van het zonnepark en het windpark zal dit in de 
toekomst alsnog gehaald worden. 

DOELSTELLING 5: 

DUURZAAM EN WINSTGEVEND INGERICHTE MEERSTEEG (AVRI-TERREIN)
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GROTENDEELS 
GEREALISEERD
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In 2015 heeft sociaal werkbedrijf Lander 
65 medewerkers gedetacheerd bij Avri 
voor het beheer van de openbare ruimte, 1 
bij afvalinzameling en 1 in de kantine. Avri 
bood een snuff elstage aan 4 middelbare 
scholieren en er waren 6 MBO- en 

HBO-stagiairs. Het team Handhaving heeft in totaal 20 stagiairs 
begeleid. Er kwamen 26 basisscholen op excursie. In het 
voorgezet onderwijs gaf Avri voorlichting over zwerfafval aan 
64 klassen in Tiel en Culemborg.
Avri organiseerde 6 open excursies voor inwoners en onder-
steunde 153 markten, braderieën en burgerinitiatieven met 
gratis containers en afvoer van afval. Ook zijn weer grote 
regionale evenementen gesponsord door het gratis ophalen 
en/of opruimen van afval, zoals Appelpop, Bloesemtocht, 
Betuwespektakel en Dijkensport.
Avri zamelt samen met 81 verenigingen papier in. De 
verenigingen ontvangen hiervoor een vergoeding.
Avri werkte afgelopen jaar ook samen met Stichting Vergroot 
de Hoop door snoeiafval van taxus in te zamelen dat gebruikt 
wordt in behandelingen tegen kanker.

DOELSTELLING 6: 

MAATSCHAPPELIJK BETROKKEN 
IN REGIO RIVIERENLAND

RUIM
GEREALISEERD

DOELSTELLING 7: 

MILIEUBEWUST ONDERNEMEN
In 2015 zijn zonnepanelen op het dak van 
het hoofdkantoor gelegd en is de entree 
verbouwd met behulp van duurzame en 
gerecyclede materialen. Tevens hebben 
we een subsidie van €14 miljoen gekregen 
voor het plaatsen van zonnepanelen op 

de voormalige stortplaats. Ook zijn we dit jaar verder gegaan 
met het vervangen van dieselwagens voor wagens op biogas. 
In totaal zijn in de afgelopen jaren 25 wagens vervangen. 

GEREALISEERD

Meetbare doelen Strategisch Bedrijfsplan 2011 - 2015:
Het eerste subdoel is werk voor 25 medewerkers met een 
achterstand op de arbeidsmarkt. In 2010 waren dit er 3, in 
2015 waren het er 67, waarmee deze doelstelling dus ruim 
is gehaald. Subdoel twee betrof het uitvoeren van minimaal 
10 projecten op het gebied van Maatschappelijk Betrokken 
Ondernemen. Ook dit doel is ruimschoots gehaald, zoals 
blijkt uit het grote aantal projecten dat is uitgevoerd in 
2015.
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Meetbare doelen Strategisch Bedrijfsplan 2011 - 2015:
Een visie op een duurzaam en toekomstbestendig afval-
beleid (subdoel 1) is gerealiseerd in 2014 in de vorm van 
het nieuwe afvalbeleid ‘Goed Scheiden Loont’. De besparing 
van 300 ton CO2 op de eigen bedrijfsvoering (subdoel 2) is 
gerealiseerd door de overgang van voertuigen op biogas, 
het verwarmen van het hoofdkantoor op gas van de oude 
stortplaats en Het Nieuwe Rijden. In totaal wordt hiermee 
419 ton CO2 bespaard.
Door het nieuwe afvalbeleid hoeft veel minder afval verbrand 
te worden. Dit levert een besparing op in de CO2-uitstoot 
van 19.500 ton, ofwel meer dan het dubbele van subdoel 3: 
8500 ton besparing van CO2.
Subdoel 4 (100% duurzame inkoop) is bewust niet gereali-
seerd, omdat we besloten dat we ons beter konden concen-
treren op projecten met een grotere impact op het vermin-
deren van de CO2-uitstoot. Denk hierbij ondermeer aan de 
voornoemde projecten op het gebied van duurzaamheid.
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2014 2015

SAMEN MET ONZE INWONERS 
WERKEN WE AAN EEN SCHOON RIVIERENLAND!
In 2015 was 70% van ons huishoudelijk afval herbruikbaar, net als in 2014. 
Daarmee voldoet Rivierenland ruim aan de landelijke norm van 65%. 
Per oktober 2015 is de inzameling van plastic verpakkingsafval uitgebreid 
met pakken. Vanaf 2016 wordt hierdoor een verdere afname verwacht van de 
hoeveelheid restafval per inwoner.
In de tabel rechts ziet u hoeveel afval inwoners in totaal hebben aangeleverd 
via hun containers, de milieustraten en de wijkcontainers. Hiervan bestaat 
30% uit restafval en 70% uit herbruikbaar afval. 
In de afbeelding hieronder ziet u wat er per jaar per huishouden gemiddeld in 
de grijze container gedaan is èn wat daar nog aan herbruikbaar materiaal tussen 
zit. Voor het eerst sinds jaren is de totale hoeveelheid afval per inwoner gestegen. 
Dit past in de landelijke trend en heeft waarschijnlijk te maken met het einde van 
de economische crisis.

MEER INFORMATIE 
Avri
(0345) 58 53 53 
Meersteeg 15 
Postbus 290
4190 CG Geldermalsen
info@avri.nl
www.avri.nl

Uitgave maart 2016 
Tekst: Avri
Vormgeving: Nout Design, Buren
Druk: Meerpaal Grafi media
Foto’s: Raphaël Drent, Avri

Volg ons op:

AVRI IS EEN SAMENWERKINGSVERBAND VAN DE GEMEENTEN BUREN, 
CULEMBORG, GELDERMALSEN, NEDER-BETUWE, LINGEWAAL, MAASDRIEL, 
NEERIJNEN, TIEL, WEST MAAS EN WAAL EN ZALTBOMMEL.
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CATEGORIE AFVAL kg/inw 2014 2015

Restafval 129 128

GFT-afval 143 142

Grof tuinafval 33 33

-Grof huisvuil halen 0,5 0,5

-Grof huisvuil brengen 48 55

Totaal grof vuil 49 55

Elektrische apparaten 4,5 4,9

Verpakkingsglas 21 21

Papier 62 64

Textiel 5,7 5,8

Plastic verpakkingsafval* 17 18,4

Frituurvet 0,1  0,1

KCA 1,2 1,3

Totaal huishoudelijk afval 465 474

10 Gemeenten
Afvalinzameling

waarvan

4 Gemeenten
Beheer openbare ruimte

milieustraat*

kunststof verpakkingen

textiel

glas

papier

gft-afval

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

*Per 1-10-2015 inclusief inzameling pakken


