
In ons Jaarbericht laten we met prestatie - 
metertjes weer zien hoe ver we zijn met het realise - 
ren van de doelen uit ons Strategisch Bedrijfsplan 
2011 - 2015. De informatie achter deze metertjes 
is nu ook beschikbaar via de digitale versie van dit 
Jaarbericht, verkrijgbaar via onze website. 

Toen Avri in 1989 werd opgericht werd alleen groen- en restafval gescheiden ingezameld. Door het 
nieuwe inzamelsysteem ‘Goed Scheiden Loont’ is het afvalbeleid nu voor het eerst in 25 jaar veranderd. 
Deze grote klus is geslaagd dankzij de inzet van zowel medewerkers als inwoners. Er werd maar liefst 
37% minder restafval aangeboden! Dit leidde tot de vijfde daling van de afvalstoffenheffing op rij: van 
€270 in 2010, naar €171 in 2015. 
In het drukke jaar 2014 zijn ook drie gemeentelijke diensten overgekomen. De overkomst van de dienst 
Toezicht & Handhaving Tiel kende problemen die ondermeer te maken hadden met ziekte, maar ook met 
het functioneren van medewerkers in relatie tot nieuwe functie-eisen. De overkomst van personeel van 
de diensten beheer openbare ruimte van Neerijnen en Neder-Betuwe verliep relatief soepel. Door de 
overkomst van de diverse diensten is Avri ten opzichte van 2010 verdubbeld in hoeveelheid personeel, 
naar 173 vast en 110 flexibel.

Erik de Vries, directeur

AVRI 25 JAAR: NIEUW AFVALBELEID,
CONGRES EN 3 DIENSTEN OVERGEKOMEN

JAARBERICHT

2014

We hebben ons 25-jarig bestaan 
glans gegeven door samen met 
branchevereniging NVRD het 
jaarlijkse branchecongres te 
organiseren. Verder hebben we in 
het kader van ons 25-jarig bestaan 

een jubileumboek gemaakt en een 
personeelsfeest gevierd op de Maas 
in Rotterdam. Dit maakte dit toch al 
drukke jaar nog intensiever, maar 
leverde vanzelfsprekend ook veel 
energie op.

AVRI ORGANISEERT BRANCHECONGRES NVRD



Integratie nieuwe medewerkers
Avri heeft veel tijd en aandacht besteed aan integratie-
activiteiten voor nieuwe medewerkers. Voor iedere 
overkomende dienst is een Welkom Workshop georganiseerd 
waarbij huidige en toekomstige Avri-medewerkers een 
kennismakingsmiddag hadden. Ook had iedere nieuwkomer 
een spiegelgesprek met een zittende medewerker om alvast 
nader kennis te maken met elkaar en de werkwijze bij Avri.
Op 5 juni is een integratiemiddag georganiseerd met een 
zeskamp met zestig oude en nieuwe Avri medewerkers en 
aansluitend een barbecue. Iedereen heeft mee kunnen doen, 
ongeacht eventuele fysieke beperkingen. In zes teams zijn 
diverse samenwerkingsactiviteiten uitgevoerd, waarbij ieder 
zijn of haar sportieve kant kon laten zien en elkaar beter heeft 
leren kennen.

Restafvalteller
Avri heeft een teller gemaakt waarmee inwoners zelf 
kunnen zien hoe hun afvalkosten zich ontwikkelen. Het is 
een online tool die samen met Belastingsamenwerking 
Rivierenland (BSR) is ontwikkeld. Wie hierop inlogt met 
DigiD, kan zelf nagaan hoe vaak en wanneer men restafval 
heeft aangeboden en wat dit kost. Sinds 2014 registreren 
chips in de grijze container of afvalpas van huishoudens 
namelijk het aantal keer dat men restafval aanbiedt. Deze 
informatie komt vervolgens terecht in de restafvalteller. De 
restafvalteller is te vinden op de vernieuwde website van Avri. 

DOELSTELLING 1: 
DUURZAME INZETBAARHEID 
MEDEWERKERS

De overkomst van drie gemeentelijke 
diensten en de groei van het aantal 
medewerkers met 36 naar 173, bracht 
veel werk met zich mee, inclusief enkele 
arbeidsrechtelijke zaken. De afdeling P&O 
heeft daarnaast de overkomst van de 

dienst openbare ruimte van Tiel (gepland in 2015) voorbereid. 
In navolging van de automatisering van het financiële proces, is 
in 2014 ook een start gemaakt met de automatisering van het 
HRM-proces.
In het kader van gezondheidsmanagement zijn diverse acties 
uitgevoerd, waaronder een cursus stoppen met roken. Ook is 
een onderzoek naar SNAP-klachten (schouder, nek, arm, pols) 
uitgevoerd, welke bruikbare adviezen heeft opgeleverd over 
werkhouding en technische aanpassingen in cabines. 
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DOELSTELLING 2: 

TRANSPARANTE 
BEDRIJFSVOERING

In 2014 is de stap om van uur tot factuur 
te komen volledig geautomatiseerd.  
Gewerkte uren in het beheer van de 
openbare ruimte worden nu automatisch 
aangeboden aan de financiële administra-
tie om daar per gemeente verwerkt  

te worden. Daarbij wordt rekening gehouden met zaken als 
salarissen, brandstof en indirecte kosten. Door alle uren precies 
bij te houden, weet Avri hoe kosten toegerekend moeten worden 
en is dit voor iedere klant navolgbaar. 
De bereikbaarheid en kwaliteit van het Klantcontactcentrum 
is verbeterd. Hiermee is de service aan inwoners verhoogd. De 
website is geheel vernieuwd en gebaseerd op ‘toptaken’. Hierbij 
staan de wensen van de gebruiker en het makkelijk vinden van 
informatie centraal.
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DOELSTELLING 3:

LAGERE LASTEN  
VOOR ONZE INWONERS

Met de invoering van het nieuwe 
inzamelbeleid ‘Goed Scheiden Loont’ 
betalen huishoudens een vast jaarlijks 
bedrag en een bedrag per keer dat ze 
restafval aanbieden. Om het makkelijker 
te maken voor inwoners om afval te 

scheiden en tegelijk de service te verhogen, zijn er in 2014 ruim 
200 ondergrondse containers bijgeplaatst voor glas, textiel 
en papier. Daarnaast zijn er gratis 35.000 minicontainers voor 
gft, papier en restafval verstrekt en/of gewisseld voor inwoners 
die daar behoefte aan hadden. Door deze maatregelen is de 
hoeveelheid herbruikbaar huishoudelijk afval in 2014 gestegen 
van 55% naar 70%.
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Lagere lasten dankzij onze inwoners
Per 2015 zijn er nieuwe kosten bijgekomen voor de 
afvalinzameling, zoals de Rijksbelasting op de verwerking van 
restafval van €13 per ton restafval (€5,55 per huishouden). 
Doordat de inwoners hun afval beter scheiden dan verwacht 
en er dus minder restafval verbrand hoeft te worden (minder 
kosten) en meer herbruikbare grondstoffen uit het afval 
gehaald worden (meer opbrengst), kan de afvalstoffenheffing 
in 2015 toch voor het vijfde jaar op rij omlaag, al is het deze 
keer maar met € 1. In 2015 zal de afvalstoffenheffing daarom 
dalen naar gemiddeld € 171.

AVRI IN CIJFERS
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Regio Rivierenland

ONTWIKKELING AFVALSTOFFENHEFFING
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Afvalstortplaats klaargemaakt voor nieuwe functie
Op de bekende ‘afvalberg’ aan de A15 bij Geldermalsen wordt 
geen afval meer gestort. In 2014 is Avri daarom gestart met 
het aanbrengen van een nieuwe waterdichte 
eindafwerkingslaag van in totaal 1 meter 40 dik. Deze 
bestaat uit een steunlaag (AVI-bodemas), met daar bovenop 
een ondoordringbare laag van zand-betoniet (Trisoplast), 
vervolgens waterdichte folie, een drainagemat en dan een 
leeflaag van grond van een meter dik. Door deze zorgvuldige 
afdichting wordt het oude afval tot in lengte van jaren veilig 
ingekapseld. In 2015 kan de eindafwerkingslaag tot rust 
komen. Daarna kan de berg een nieuwe en duurzame 
toekomst tegemoet als energiepark.

Groeien in samenwerking en kennis
In 2014 kwam naast de buitendienst van de gemeente 
Neerijnen, ook de binnendienst over. Op basis daarvan kon Avri 
haar eigen binnendienst opzetten. Hierdoor is de kennis in 
aansturing van buitendiensten en aannemers toegenomen, 
waardoor Avri als volwaardig sparringpartner van gemeenten 
kan optreden en hen kan ontzorgen, van beleidsvoorbereiding 
en realisatie tot aan onderhoud van de openbare ruimte. 
Daarnaast is verdere invulling gegeven aan het contract-
management door deze taak bij een contractmanager te 
beleggen. Deze vertaalt de wensen van de klant bij Avri. Beide 
ontwikkelingen dragen bij aan een verdere professionalisering 
van de samenwerking tussen Avri en de gemeenten.  
Piet Wanrooij (gemeentesecretaris Neerijnen): “Avri heeft haar 
rol als partner van de gemeente prima weten in te vullen. De 
resultaten die zijn afgesproken in de Dienstverleningsovereen-
komst zijn behaald. De openbare ruimte ligt er zichtbaar nog 
beter bij en de kosten zijn zelfs afgenomen. Vooral onze keuze 
de binnen- en de buitendienst over te hevelen, plus een heldere 
opdrachtsturing door onze gemeentelijke regisseurs hebben de 
resultaten positief beïnvloed.”

Het terrein van het Grondstoffenpark 
Rivierenland aan de Meersteeg wordt 
verhuurd aan partijen die passen binnen de 
doelstellingen van dit park. Hiermee levert 
het een bijdrage aan een duurzame samen-
leving, terwijl de opbrengst ten gunste komt 

van de afvalstoffenheffing. De bedrijven Bruins & Kwast (verwer-
king groen- en houtafval) en N.V. Grondbankcombinatie (opslag 
en verwerking van o.a. grond en bouwstoffen) zagen een stijging 
van 75% in de door hen verwerkte hoeveelheid grondstoffen. Het 
Grondstoffenpark bleef aantrekkelijk voor derden doordat een 
nieuw bestemmingsplan is vastgesteld. Deze maakt andere activi-
teiten mogelijk naast afval op- en overslag, zoals zonne- of wind-
energie. Ook is een overeenkomst gesloten met een ontwikkelaar 
voor een windpark, is er onderzoek gedaan naar de haalbaarheid 
van een solarpark en is er SDE-subsidie aangevraagd. 

DOELSTELLING 5: 

DUURZAAM EN WINSTGEVEND INGERICHTE MEERSTEEG (AVRI-TERREIN)

De gemeente Neerijnen heeft het beheer 
van haar openbare ruimte overgedragen 
aan Avri, inclusief haar binnendienst. 
Avri en Neerijnen werken samen in een 
partnerschap waarbij Avri uitvoert en 
Neerijnen regisseert. In 2014 zijn de 

afgesproken doelstellingen op financiën, kwaliteit en de uitvoer 
van een aantal projecten gehaald. 
Ook de buitendienst van de gemeente Neder-Betuwe kwam over, 
samen met enkele medewerkers van sociaal werkbedrijf Lander. 
De overgang van het personeel is soepel verlopen en het partner-
schap krijgt steeds meer vorm en inhoud. Geconstateerd werd 
dat rapportage en onderlinge afstemming verbetering behoeft.
De overkomst van de dienst Toezicht & Handhaving Tiel kende 
problemen die te maken hadden met ziekte en functioneren van 
enkele medewerkers. In bewonersoverleggen is aangegeven dat 
men de toegenomen zichtbaarheid en aanspreekbaarheid van de 
dienst waardeert.
De bestaande samenwerking met de gemeente Buren was 
toe aan een verbeteringslag. Samen met de gemeente is de 
dienstverleningsovereenkomst geoptimaliseerd en uitgebreid. In 
2014 is een positief resultaat geboekt. 

DOELSTELLING 4:

LAGERE KOSTEN VOOR DE GEMEENTEN
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Avri steunt 81 verenigingen door met hen 
papier op te halen, waarvoor zij een 
vergoeding ontvangen. Twaalf van hen 
doen mee met het proefproject ‘Dat gooi 
je toch niet weg?’. Hierbij worden 
elektrische apparaten, textiel, mobieltjes, 

frituurvet, etcetera ingezameld. Na afloop van de proef wordt 
bekeken of de inzameling van papier vervangen kan worden door 
de inzameling van deze waardevolle afvalstromen. 
Avri zet zich ook in voor mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Werkbedrijf Lander heeft 35 medewerkers 
gedetacheerd bij Avri voor werk in het beheer van de openbare 
ruimte. Eén Landermedewerker werkt bij afvalinzameling en één 
in de kantine.
Ook is weer gratis afval opgehaald bij markten en braderieën en 
bij evenementen als Appelpop, Rode Kruis Bloesemtocht, 
Fruitcorso en diverse burgerinitiatieven. Daarnaast gaven we 
voorlichting op 70 middelbare schoolklassen over zwerfafval en 
hebben zo’n 60 basisschoolklassen ons lespakket gebruikt.

DOELSTELLING 6: 

MAATSCHAPPELIJK BETROKKEN  
IN RIVIERENLAND

OP KOERS

DOELSTELLING 7: 

MILIEUBEWUST ONDERNEMEN
Een belangrijke bijdrage aan het milieu 
werd geleverd door het nieuwe 
inzamelbeleid ‘Goed Scheiden Loont’. 
Hierdoor zijn inwoners hun afval nog beter 
gaan scheiden en wordt er voor miljoenen 
kilo’s minder aan restafval aangeboden. 

Dit afval hoeft niet meer verbrand te worden, maar gaat juist als 
grondstof opnieuw de economie in. 
Avri vindt het ook belangrijk dat haar eigen bedrijfsvoering zo 
groen mogelijk is. Veel voertuigen van Avri rijden daarom op 
CNG-gas. Dit wordt door een Groencertificaat van CNG-Net 
gegarandeerd gecompenseerd met biogas. Het verbranden van 
biogas leidt slechts in geringe mate tot de uitstoot van fijnstof 
en stikstofoxide. Tevens wordt de CO2-uitstoot sterk verminderd.
Ook zijn voorbereidingen getroffen voor zonnepanelen op het 
dak van het kantoor van Avri in 2015 en een park voor zonne- en 
windenergie op de oude afvalstortplaats in 2015 / 2016.
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Appelpop opgeruimd
Avri steunt al jarenlang Nederlands grootste gratis 
popfestival door het terrein voor niets schoon te houden.  
Op 12 en 13 september hebben we 300 containers geleegd 
en 4.000 kilo restafval opgehaald. Ook hebben we het 
terrein na afloop schoongemaakt. De organisatie liet 
weten weer blij te zijn met de ondersteuning. We deden het 
overigens niet alleen; ook onderaannemers als Van Doorn, 
Van der Markt en Gebr. Bron hielpen gratis mee door het 
leveren van veegwagens, afvalzuigwagens en een shovel.

   
  ’

10
    

   ’
11        ’

12       ’13   2014
   ’15

Goed Scheiden Loont, ook voor het klimaat
De invoering van het nieuwe afvalbeleid ‘Goed Scheiden 
Loont’, loonde niet alleen voor onze inwoners, maar ook voor 
milieu en klimaat. In 2013 veroorzaakte de verbranding van 
het restafval van de regio Rivierenland nog een uitstoot van 
bijna 50.000 ton CO2. In 2014 kwamen we uit op 30.500 ton 
CO2. Bijna 19.500 ton CO2 minder, oftewel bijna 11 miljoen 
kubieke meter! Dat is 7 x het volume van stadion De Kuip in 
Rotterdam, dat nu niet in de atmosfeer terecht komt.



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!
In 2014 was 70% van ons huishoudelijk afval herbruikbaar. 
Daarmee bevond Rivierenland zich  ruim boven de landelijke 
norm van 65% in 2015!
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. We zien dat de totale hoeveelheid afval weer 
gedaald is. Dit komt overeen met de landelijke trend en is voor 
het grootste deel het gevolg van de economische crisis.
In de afbeelding hieronder ziet u wat er in een jaar per 
huishouden gemiddeld in de grijze container gedaan is èn wat 
daar nog aan herbruikbaar materiaal tussen zit.

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

20 kg

75 kg
minder
restafval

9 kg 
6 kg
4 kg
5 kg

34 kg

30 kg

15 kg 
  7 kg
10 kg
12 kg

53 kg

81 kg

51 kg

CATEGORIE AFVAL kg/inw 2013 2014

Restafval 205,0 130,0

GFT 102,0 143,0

Grof tuinafval 32,0 31,0

-Grof huisvuil halen 0,9 0,5

-Grof huisvuil brengen 53,0 47,0

Totaal grof vuil 54,0 49,0

Elektrische apparaten 4,9 4,5

Glas 19,0 21,0

Papier 63,0 62,0

Textiel 4,2 5,7

Plastic verpakkingsafval 11,0 17,0

Frituurvet 0,1 0,1

KCA 1,3 1,2

Totaal huishoudelijk afval 496,0 464,0

10 Gemeenten
Afvalinzameling

3 Gemeenten
Beheer openbare ruimte

waarvan
237.076 
INWONERS

minder afval in 2014

milieustraat*

kunststof verpakkingen

textiel

glas

papier

gft-afval

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

2014 2013 


