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Donderdag 8 september 2016 van 09.00 tot 11.00 uur vergadert het Algemeen Bestuur van Avri in de 
vergaderzaal, locatie Geldermalsen, Meersteeg 15 
 
 

Gewijzigde agenda 
 
 
1. Opening  

2. Vaststellen agenda 

3. 3a. Vaststellen besluitenlijst AB 7 juli 2016 

3b. Cumulatieve actielijst en agendaplanning 

4. Mededelingen 

5. Sfeerimpressie Platformbijeenkomst 25 augustus 2016 

 

Ter besluitvorming 

6. Voorstel grondwerving Grondstoffenpark  

7. Zienswijze 1e begrotingswijziging BSR 2016 

 

Ter bespreking:  

8. Presentatie Regionale Visie op Afval en Grondstoffen (Samuel Stollman)  

 

9. Rondleiding Avri 

10. Rondvraag 

11. Sluiting  

 

 
 
  



 

 

Bijlagen: 
 
 
 2. Agenda 

 3a.1 Besluitenlijst AB 7 juli 2016 

 3a.2 Bijlage 1 mededelingen AB 7 juli 2016 

 3a.3 .Bijlage 2 presentatie Strategisch Bedrijfsplan 2017-2020 AB 7 juli 2016 

 3b Cumulatieve actielijst AB 7 juli 2016 

 6. Voorstel Grondwerving Grondstoffenpark 

 7a Eerste begrotingswijziging BSR 2016 

 7b  BSR Tiel zienswijze 1e begrotingswijziging 2016 

 7c Toelichting 1e begrotingswijziging BSR 2016 

 7d Financiële gevolgen 1e begrotingswijziging BSR 2016 

 7e Voorjaarsnota BSR 2016 

 8a Concept voorstel Regionale Visie op Afval en Grondstoffen 

 8b Concept notitie Regionale Visie op Afval en Grondstoffen 
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Algemeen Bestuur Avri 
 
OPENBARE VERGADERING -  
CONCEPT verslag 7 juli 2016 
 
(Vergaderzaal Avri te Geldermalsen) 
 
 

   
Aanwezige AB-leden   
gemeente Buren De heer H. de Ronde Lid AB 
gemeente Culemborg De heer J.A.W.A. Reus Lid AB  
gemeente Geldermalsen De heer R. van Meygaarden Lid AB 
gemeente Lingewaal De heer E. van Sambeek Plv van dhr. Bel 
gemeente Maasdriel De heer J.H.L.M. de Vreede Lid DB en AB 
gemeente Neder-Betuwe De heer H. Gerritsen Lid AB 
gemeente Neerijnen De heer T. Kool Lid AB 
gemeente Tiel De heer L. Verspuij Voorzitter DB en AB 
gemeente West Maas en Waal De heer A.H.M. de Vree Lid AB 
gemeente Zaltbommel De heer S. Buwalda Lid AB  
   
Woordvoerders namens Avri De heer E.J. de Vries Directeur Avri / secretaris Bestuur, lid MT 
 Mevrouw H. van Keulen Manager Klant & Advies, lid MT 
M.k.a. gemeente Maasdriel De heer G. Bel Lid DB, vicevoorzitter AB 
 
 

# Subject Besluit / Conclusie 

1 Opening  De voorzitter opent de vergadering om 09.00u en verwelkomt de aanwezigen.  
 
De voorzitter stelt de heer Van Sambeek van de gemeente Lingewaal voor als plaats-
vervanger van de heer Bel. 

   

2 Vaststellen 
agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

   

3 Vaststelling 
verslag  
AB 21 april 2016  

3.a - Verslag AB 21 april 2016 
Conclusie: Het verslag wordt conform vastgesteld. 
 
3.b – Cumulatieve actielijst en agendaplanning 
 
Naar aanleiding de agendaplanning vraagt de heer Reus of de Regionale Visie op Af-
val en Grondstoffen besluitvormend op de agenda van het AB 13 oktober staat of kan 
er nog meningsvormend over gesproken worden. Hij zou dit onderwerp in september 
nog willen bespreken. De heer De Vries geeft aan dat de visie gereed is.  
 
Besluit: het AB besluit om de Visie in september opiniërend te bespreken.  Vervolgens 
zal de visie als nazending verzonden worden voor het AB van 13 oktober (ter besluit-
vorming). 

   

4 Mededelingen De schriftelijke mededelingen worden staande de vergadering van 7 juli 2016 uitgereikt 
(zie bijlage 1). De heer De Vries geeft een korte toelichting op de onderwerpen.  
 
Mededeling vanuit het AB: 
In de gemeente Lingewaal heeft de rekenkamer een onderzoek uit laten voren naar 
partijen waarmee de gemeente samenwerkt. Voor dit onderzoek zijn ook verschillende 
inwoners geïnterviewd over de samenwerking met Avri. De algemene mening over Avri 
is positief. In het rapport staan wel aanbevelingen vanuit de inwoners. De heer Van 
Sambeek zal via de heer Bel regelen dat het rapport ook naar Avri wordt gestuurd. 
(actie)   

   

5 Sfeerimpressie 
platformbijeen-
komst  
6 juni 2016 

De voorzitter benadrukt dat dit de 2
e
 keer is dat er te weinig animo is voor de Platform-

bijeenkomsten. De laatste is zelfs ondanks alle voorbereidingen afgezegd, omdat er 
maar vier aanmeldingen waren. Het organiseren van Platformbijeenkomsten staat in de 
GR vastgelegd, maar moeten we hiermee doorgaan als de opkomst zo laag blijft. 
 
Besluit: het AB besluit om de platformbijeenkomsten nog een half jaar door te laten 
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gaan. In de tussentijd krijgen de griffies een brief met uitleg waar deze bijeenkomsten 
voor bedoeld zijn en dat het AB het voornemen heeft om ze af te schaffen als er te 
weinig animo blijft. (actie) 

   

6 Begroting 2017 6.a – Zienswijzen begroting 2017 
De voorzitter stelt voor om de reactie van het DB Avri eerst door te nemen: 
1. Hoogte voorziening inzameling afvalverwerking 

De actualisatie van risico’s vindt de komende maanden plaats. Avri komt met ver-
schillende scenario’s voor het benodigde weerstandsvermogen. Besluitvorming in 
het AB van 16 februari 2017. Het AB kan zich hierin vinden. 

 
2. Krediet votering Informatie Beleidsplan (IBP) 

Komt nog terug op de agenda van het AB ter besluitvorming. 
 
3. Overname binnendiensten deelnemende gemeenten 

Zowel de heer Kool als de heer Gerritsen benadrukken dat de prioriteit inderdaad 
moet liggen bij het verbeteren van de interne processen en de inhoud daarvan, 
voordat overgegaan wordt naar uitbreiding. 

 
4. Kosten extra inzameling GFT / Zomerinzameling 

Enkele AB-leden geven aan bezwaar te hebben dat de extra kosten over de 10 
gemeenten verdeeld worden. De meevaller in 2013 is nl. wel ten goede gekomen 
van die gemeenten.  
De voorzitter legt uit dat als de extra kosten een op een doorberekend worden de 
betreffende inwoners meer afvalstoffenheffing gaan betalen en zullen afhaken. Het 
gaat om een relatief klein bedrag, veroorzaakt door berekeningen die achteraf ge-
zien fout zijn. 
 
Conclusie: er is draagvlak om het voorstel van het DB uit te voeren met de vol-
gende kanttekeningen: 
a. dit mag niet leiden tot structureel beleid; 
b. voordelen worden bij Avri gehouden voor dekking als er iets tegenvalt. 
 
Op de vraag of de andere gemeenten ook deze extra dienst mogen afnemen, 
geeft de heer De Vries aan dat als alle gemeenten dit willen het via het Basispak-
ket geregeld kan worden. Blijft het bij een enkele gemeente dan wordt dit als extra 
dienst verrekend via het Pluspakket. 

 
5. Onderhoud kapitaalgoederen 

Geen reactie. 
 

6. Inzameling oud papier door verenigingen 
De heer Reus benadrukt namens de Raad dat zij de vergoeding willen afbouwen 
en te stoppen met de jaarlijkse indexering. Is hier in de begroting rekening mee 
gehouden? In het AB van april is afgesproken dat er een integraal voorstel ge-
maakt zou worden met dit als onderdeel. Hierin zouden ook andere elementen zo-
als de wens tot het oprichten van een stichting meegenomen worden. Tot die tijd 
wordt het vastgesteld beleid doorgevoerd. Als in oktober een besluit is genomen 
kan afgeweken worden van het oude beleid.  
Ook de heer Gerritsen benadrukt dat de Raad de discussie over papierinzameling 
op de agenda wil houden. Komt terug op de agenda van het AB op 13 oktober. 
(actie) 

 
7. Reductie restafval, verlaging kosten inzameling en behoud serviceniveau 

De Regionale visie op afval en grondstoffen is hierbij van belang en zal goed be-
sproken moeten worden. 

 
8. Optimalisatie plustaken en meer zicht in actuele financiële stand van zaken 

De heer Gerritsen benadrukt namens de Raad dat de kosten voor de IBOR taken 
goed in de begroting moeten komen te staan, zodat er geen verrassingen meer 
ontstaan. De heer De Vries geeft aan dat hij de wens begrijpt. Avri heeft geleerd 
van de afgelopen tijd en streeft er nu naar om de IBOR-begroting in de reguliere 
P&C cyclus van Avri te krijgen.  
De heer Kool geeft aan dat de bilaterale overleggen goed lopen en er nog verbe-
terslagen gemaakt moeten worden. Hij vertrouwt erop dat het goed komt en de 
gemeente moeten zelf samen met Avri de vinger aan de pols houden. 
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9. Uitwerking twee alternatieven tot kostenbesparing binnen basispakket 
Geen reactie. 

 
Besluit: het AB besluit de beslispunten van de begroting 2017 met de gemaakte op-
merkingen aan te nemen.  Ook complimenteert het AB Avri voor het inzichtelijke docu-
ment en bedankt alle daarbij betrokken medewerkers. 

   

7 AB voorstel tex-
tielcontainers 

Besluit: het AB besluit het voorstel aanpak vervuild textiel bij de ondergrondse textiel-

container in de Hertogenwijk te Tiel aan te nemen. 
 

   

8 Strategisch Be-
drijfsplan Avri 
2017-2020 

De heer De Vries geeft een presentatie over de stand van zaken inzake het Strategisch 
Bedrijfsplan 2017-2020 (zie bijlage 2). 
Op zijn vraag of de AB-leden nog onderwerpen missen, komt de vraag of er ook reke-
ning gehouden is met de begroting. De begroting voor 2017 ligt al vast. Onderdelen 
van het strategisch bedrijfsplan die al in 2017 om extra investeringen vragen zullen 
voorgelegd worden aan het AB. 

   

11 Rondvraag en 
sluiting 
 

 Gemeente Culemborg is een project gestart over afval op scholen. De gemeente 
wil de scholen motiveren om meer te scheiden. Daarnaast gaan zij ook in gesprek 
met bedrijven om te kijken of het iets oplevert om plastic te scheiden en zelf weer te 
laten hergebruiken. 

 De gemeente West Maas en Waal was verrast dat Avri communiceerde over de 
ringen voor de plastic zakken. De gemeente had nl. aangegeven hier terughoudend 
op te zijn en hebben inwoners moeten teleurstellen. Communicatie is lastig, maar 
een betere afstemming zijn prettig zijn. 
Mevrouw Van Keulen geeft aan dat in het Vakberaad (projectgroep van milieuamb-
tenaren en beleidsmedewerkers van Avri) afspraken zijn gemaakt over de taakver-
deling en communicatie. De heer De Vries stelt dat er wellicht iets verkeerd is ge-
gaan en dat Avri dit zal uitzoeken. (actie)  

 
  Acties die bij het gereedkomen van het verslag reeds zijn uitgevoerd, zijn in het verslag gemarkeerd met een 

‘vinkje’ en komen niet terug in de actielijst. 
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Mededelingen 
Algemeen Bestuur 

7 juli 2016 

 

 
Voortgang ontwikkeling Regionale Visie Afval en Grondstoffen 2017-2020  
Naar aanleiding van het aflopen van het Regionaal Afvalstoffenplan 2012-2016 en de landelijke 
doelstellingen die in het kader van het VANG-programma voor huishoudelijk afval zijn vastgesteld, heeft 
Avri samen met de vakambtenaren 10 gemeenten, vertegenwoordigd in het Vakberaad, een nieuwe 
Regionale Visie Afval en Grondstoffen voorbereid. Deze wordt geagendeerd voor de AB vergadering van 
13 oktober. Als bijlage 1 is een korte toelichting opgenomen. 
 
Proces jaarrekening 2015 Regio Rivierenland 
Het proces van controle van de jaarrekening 2015 dat Regio Rivierenland doormaakt met accountant 
Deloitte verloopt bijzonder moeizaam. Afspraken worden door de accountant niet nagekomen en vragen 
worden onnodig laat gesteld. Ter illustratie: eind juni kwam het signaal dat er nog een volledige controle op 
de rechtmatigheid van de Europese aanbestedingen van de afgelopen 4 jaar zou gaan plaatsvinden. Dit 
was niet in lijn met de eerdere uitvraag naar detailinformatie voor deze controle. Dit heeft geleid tot een 
afspraak bij Avri op 6 juli. Een dag voor het bezoek kregen we daarnaast via Regio Rivierenland nog 
aanvullend de mededeling dat het onderzoek zich niet alleen op de Europese aanbestedingen, maar op alle 
aanbestedingsvormen zou gaan richten. Zodoende is die dag opnieuw detailinformatie aangeleverd. 
Alle vragen in dit onderzoek moeten snel beantwoord worden omdat de accountant vóór 15 juli de 
goedkeuring verleend moet hebben. Lukt dit niet, dan kunnen er negatieve consequenties zijn voor Regio 
Rivierenland. Er is dus sprake van een zorgelijke situatie. Avri doet in elk geval al hetgeen in haar macht 
ligt, om de accountant ter wille te zijn. De jaarrekening 2015 is reeds zonder goedkeurende verklaring 
behandeld op 29 juni in het AB van GR Regio Rivierenland. 
 
Stand van zaken IBP 
Door vertraging in de oplevering van de rapportages uit Fase 0 heeft de uitvoering van Fase 1 vertraging 
opgelopen. We ervaren mogelijkheden om weer te versnellen, omdat we dankzij fase 0 nu in staat zijn om 
een plan van aanpak op te stellen voor de uitvoer van projecten die prioriteit hebben. Dit plan zal in oktober  
worden besproken in het MT en in het DB. 
 
Nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen 
De actualisatie van de Nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen, alsmede een advies over de 
inrichting van de reserves en voorzieningen wordt deze zomer gestart. De definitieve versie zal in het DB 
van december 2016 besproken worden en geagendeerd worden voor het AB van februari 2017. 
 
Sponsorbeleid 
Avri heeft in het verleden beleid opgesteld om zelf gericht keuzes te kunnen maken en om beslissingen te 
kunnen nemen ten aanzien van de sponsorverzoeken die Avri ontvangt. Dit beleid is gedeeld met het DB 
en is op het verzoek van het DB ter informatie als bijlage 2 toegevoegd. 
 
Verbeterslag rapportages IBOR 
Avri heeft begin 2016 geconstateerd onvoldoende in control te zijn inzake de rapportages en 
jaarrekeningen voor de IBOR gemeenten. Dit is gedeeld met het DB en de IBOR gemeenten. Omdat de 
eigen organisatie de verschillen niet eenduidig kon verklaren heeft Avri een extern bureau een onderzoek 
laten uitvoeren naar de oorzaak en de verbetermogelijkheden. De oorzaken dat kosten niet allemaal tijdig in 
beeld zijn, heeft onder meer als oorzaak dat het systeem om kosten door te berekenen naar producten 
(activity based costing) heel vooruitstrevend maar ook erg complex is waardoor er gemakkelijk fouten 
kunnen optreden die niet eenvoudig te signaleren zijn. Ook ontbreken er bijvoorbeeld nog procedures, 
controle mechanismen en worden systemen niet optimaal gebruikt. De uitkomsten zijn gedeeld met het DB 
en de IBOR-gemeenten en zij delen de conclusies en aanbevelingen (zoals versimpeling van het systeem). 
Op boekingsniveau wordt het onderzoek nog verdiept en de verbeteringmaatregelen worden daar waar 
mogelijk gedurende de zomerperiode doorgevoerd. In september wordt over de voortgang en over 
aanvullende inzichten gerapporteerd aan de IBOR-gemeenten en het DB. 
 
Tour d'overheid 
Op donderdag 23 juni waren er 90 top-ambtenaren (m.n. managers) van grote gemeenten en ministeries bij 
Avri op bezoek. Na de ochtend vertrok het gezelschap naar de FIOD om te eindigen bij het CBS. Dit 
bezoek was een uitvloeisel van het bereiken van de top drie van Beste overheidsorganisaties in Nederland 
en had als doel dat overheidsorganisaties leren van elkaar. We kregen veel waardering voor het 



 
 
16-03-16 AB Avri (Openbare vergadering) - CONCEPTVERSLAG 

 
2 

programma bij Avri. 
 
Filmopnamen nieuwsuur  
Via het bestuur van de NVRD is het verzoek binnen gekomen om Avri te benutten als filmlocatie voor  
Nieuwsuur. Vrijdag 8 juli komen ze langs bij Avri. Het doel in het nieuwsitem is inzichtelijk te maken wat een 
gezin van vier personen gemiddeld aan afval (en herbruikbare grondstoffen) produceert.  
 
 
 
 
Bijlage 1 Mededelingen 7 juli 2016 

 
Voortgang ontwikkeling Regionale Visie Afval  
en Grondstoffen 2017-2020  
 
Proces 
Naar aanleiding van het aflopen van het Regionaal Afvalstoffenplan 2012-2016 en de landelijke doelstellingen die 
in het kader van het VANG-programma voor huishoudelijk afval zijn vastgesteld, heeft Avri samen met de 10 
gemeenten, vertegenwoordigd in het Vakberaad, een nieuwe Regionale Visie Afval en Grondstoffen voorbereid. In 
het kader van het creëren van draagvlak was het idee om de Visie tijdens de Platformbijeenkomst van 6 juni jl. te 
presenteren aan de aanwezige raadsleden. Deze bijeenkomst is echter door gebrek aan aanmeldingen 
geannuleerd. Aangezien de Visie intussen ambtelijk is vastgesteld, zal deze op 18 juli aanstaande door het 
Dagelijks Bestuur worden besproken, en na de zomer (13 oktober) aan het AB ter vaststelling worden voorgelegd. 
 
 
Regionale Visie Afval en Grondstoffen 
Voorstel is om het afvalbeleid de komende jaren vorm te geven rondom een aantal belangrijke ambities, die 
aansluiten bij de landelijke doelstellingen en uitgangspunten geformuleerd in het LAP (Landelijk Afvalbeheerplan) 
en het programma VANG (Van Afval Naar Grondstof): 
 

 Inzetten op een reductie van de totale hoeveelheid afval door middel van activiteiten gericht op 
afvalpreventie 

 Minder grondstoffen vernietigen door de hoeveelheid restafval die wordt verbrand fors te reduceren. Dit 
sluit aan bij de landelijke ambities om de hoeveelheid restafval richting 2020 te halveren. 

 Om dit te bewerkstelligen zal de komende jaren moeten worden ingezet op meer gescheiden inzameling 
van grondstoffen. Bovendien is het van belang dat de kwaliteit van deze gescheiden ingezamelde 
grondstoffen van goede kwaliteit is.  

 Avri ziet er vervolgens op toe dat de verschillende afval- en grondstofstromen conform de landelijke 
standaarden duurzaam wordt verwerkt. 

 Daar waar andere partijen dan de gemeente aanspraak willen maken op de inzameling (en vermarkting) 
van waardevolle grondstofstromen zoals bijvoorbeeld oud ijzer, textiel en frituurvet, zal de komende jaren 
moeten worden bezien op welke manier Avri en de gemeenten hier het beste mee om kunnen gaan.  

 Regionaal afval- en grondstoffenbeheer kan een belangrijke bijdrage leveren aan de koppeling van het 
sociale aan het fysieke domein. De gemeenten willen graag de komende jaren bekijken hoe sociale 
werkgelegenheid kan worden gecreëerd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten bij 
het toevoegen van waarde aan grondstofstromen.  

 Tot slot moet dit alles plaats vinden in een schone leefomgeving. Dit betekent dat wordt gestreefd naar het 
minimaliseren van neveneffecten van afvalinzameling als zwerfafval en bijplaatsingen. 

 
Waar bovenstaande ambities richtinggevend zijn voor het beleid van de komende jaren, willen de gemeenten zich 

voor wat betreft de restafvalhoeveelheid committeren aan een regionale doelstelling. Landelijk beleid (VANG) is 

erop gericht in 2020 nog maar 100 kilo, en in 2025 zelfs nog slechts 30 kilo restafval per persoon per jaar te 

produceren. Gezien de relatief lage stedelijkheid van de regio en de mogelijkheden die dit biedt om tot meer 

afvalscheiding te komen, wil Regio Rivierenland in 2020 niet meer dan 75 kilo restafval per persoon per jaar 

produceren. Deze doelstelling ligt in lijn met de ambities die in het Gelders Energieakkoord zijn opgenomen. 

   
 
Beleidsplan Afval en Grondstoffen 
De ambities en doelstelling die in de Visie worden geformuleerd zullen vervolgens dit najaar en begin 2017 nader 
worden uitgewerkt met de gemeenten in een uitgebreid Beleidsplan Afval en Grondstoffen. Hierin zullen de 
verschillende mogelijkheden worden beschreven én de keuzes worden gemaakt met betrekking tot de inzet van 
instrumenten om de doelstellingen van de Regionale Visie te bereiken. Tijdens de AB-vergadering van 13 oktober 
zult u uitgebreid op de hoogte worden gebracht over de voortgang van dit Beleidsplan.  
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Bijlage 2 Mededelingen 7 juli 2016 
 
 

Sponsorbeleid Avri  
 
Doel:  
 
Alle doelgroepen weten dat Avri bepaalde maatschappelijke evenementen in de regio Rivierenland 
ondersteunt. 
 
Het koppelen van Avri aan haar kernwaarden is het hoofddoel van sponsoring. De naamsbekendheid van Avri als 
dienstverlener aan inwoners, gemeenten en bedrijven een subdoel. 

1
 

 
De kernwaarden van Avri, zoals benoemd in dit  Bedrijfsplan 2011-2015 zijn: Betrokken, Klantgericht en 
Duurzaam. 
Met name de kernwaarde Betrokken is van toepassing bij sponsoring door Avri.  
Ook in het Strategisch Bedrijfsplan 2016-2020 zullen zowel Betrokkenheid van Avri bij de regio Rivierenland als 
Duurzaamheid en Klantgerichtheid belangrijke pijlers zijn. 

 
Omdat Avri sponsoring gebruikt om haar kernwaarden uit te dragen kiest zij voor activiteiten en partners die 
passen bij de kernwaarden. 
 
 
Voorwaarden voor sponsoring 
 
Om in aanmerking te komen voor sponsoring door Avri moet een activiteit aan de volgende voorwaarden voldoen:  
 

 het evenement heeft geen winstoogmerk; 

 het evenement past bij de kernwaarden van Avri; 

 het evenement heeft een groot bereik (veel bezoekers uit regio Rivierenland) 

 de organisatie levert een tegenprestatie: Avri is duidelijk zichtbaar als sponsor. Het beeldmerk van Avri 
wordt uitgedragen op inzamelmiddelen (Avri stelt stickers ter beschikking) en in de communicatie-uitingen 
van het evenement. Avri wordt hierin genoemd als dienstverlener met een breed pakket aan diensten in de 
openbare ruimte, voor inwoners, gemeenten en bedrijven. 

 
 
Uitgangspunten bij sponsoring 
 

 Avri sponsort in de vorm van het ter beschikking stellen van menskracht en/of middelen voor inzameling 
en door acceptatie van het bij het evenement vrijgekomen en door Avri afgevoerde afval.  

 Avri sponsort niet door middel van het beschikbaar stellen van financiële middelen.  
 
 
Proces 
 
Aanvraag 
De medewerker die een aanvraag voor sponsoring ontvangt legt die aanvraag voor bij een beleidsadviseur, die de 
aanvraag toetst aan de voorwaarden. De aanvraag moet schriftelijk worden ingediend.  
In principe geldt de regel: 'wie het eerst komt wie het eerst maalt' bij verzoeken tot sponsoring in relatie tot het 
jaarlijkse sponsorbudget. Terugkerende evenementen moeten jaarlijks een verzoek tot sponsoring indienen, 
behalve als er een meerjarige sponsorovereenkomst is gesloten.  
Na toetsing door de beleidsadviseurs gaat de aanvraag door naar de manager Klant & Advies die de aanvraag 
definitief goedkeurt of afkeurt.  

 Bij goedkeuring wordt de aanvraag verder in behandeling genomen door de accountmanager Bedrijfsafval. 

 Bij afkeuring wordt de aanvrager door de beleidsmedewerker op de hoogte gesteld van de afwijzing en 
van de reden daarvoor. 

 
Afspraken 
De afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst met wederzijdse verplichtingen. 
De sponsorovereenkomst wordt beheerd door Contractbeheer Avri. 
 

                                                        
1
 Hier is een subtiel, maar belangrijk verschil met het doel van de gratis dienstverlening bij activiteiten in de regio 

(onderdeel van het Basispakket), waarbij Avri beoogt de gemeenschap letterlijk 'van dienst' te zijn (en daarmee haar 
maatschappelijke betrokkenheid te tonen).  
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Administratie  
- De inzet van uren van medewerkers en voertuigen wordt door het administratief bedrijfsbureau geregistreerd ten 
behoeve van inzicht in en sturing op de sponsoruitgaven.  
- De hoeveelheid ingezameld afval wordt geregistreerd ten behoeve van inzicht in en sturing op sponsoruitgaven. 
Voor het afval dat vrijkomt tijdens sponsor evenementen wordt een afvalstroomnummer aangemaakt in Pieter Bas. 
Dat gebeurt nu nog door de coördinator Milieu, maar dit zal op termijn door de medewerkers van de weegbrug 
worden gedaan. 
  
  
Financiën 
 
De accountmanager Bedrijfsafval is budgetbeheerder van het sponsorbudget. 
De manager Klant en Advies is budgethouder van het sponsorbudget. 
 
De Avri begroting bevat jaarlijks een sponsorbegroting als onderdeel van de begroting Bedrijfsafval.  
 
De kosten voor sponsoring maken onderdeel uit van de kosten van Bedrijfsafval en van de Realisatie BV. ( € 
17.500,-- uit begroting Bedrijfsafval en € 7.500,-- uit de begroting van de realisatie BV). 
De tarieven voor de te leveren diensten (mens en materieel) worden jaarlijks geactualiseerd in de begroting van 
Avri. 
 



Strategisch 

bedrijfsplan 

2017-2020 

AB 7 juli, Geldermalsen 



Inhoud 

Terugblik 2010-2015 

SWOT 

Strategische doelen 2020 

 



Koers 2010-2015 

drie richtingen: 

bedrijfsmatig werken  

beheer van de openbare ruimte 

maatschappelijk verantwoord werken 

 

 



Strategische doelstellingen 2015 

1. Duurzame inzetbaarheid medewerkers 

2. Transparante bedrijfsvoering 

3. Lagere lasten voor onze inwoners 

4. Lagere lasten voor onze gemeenten 

5. Duurzaam en winstgevend ingerichte 

Meersteeg 

6. Maatschappelijk betrokken ondernemen 

7. Milieubewust ondernemen 

 



Verklaring resultaten 

Crisis 2004-2008 -> draagvlak verandering  

Visie -> richting aan de ontwikkeling 

Smart doelen -> druk op verandering 

Aansturing personeel en cultuurverandering 

-> betrokken personeel dat daadwerkelijke 

verandering doorvoerde 

Samenhang keuzes & maatregelen -> 

versterking resultaten/verandering 

 

 



Verbetermogelijkheden 

Informatiebeheer 

Personeel 

Harmonisatie & innovatie IBOR 



Ontwikkelingen/kansen 

Technologie 

Milieu 

Maatschappij 

Economie 



Strategische doelen 2020 

Voorbeelden van mogelijke doelen:  

1. Inzetten op circulaire economie 

2. Investeren in duurzame inzetbaarheid personeel 

3. Voorbeeldrol MVO behouden en versterken 

4. Consolideren, harmoniseren & optimaliseren 

IBOR 

5. Technologische vooruitgang maximaal benutten  

(ICT & automatisering -> overhead)  

6. Ontwikkelen adaptieve organisatie 



Vervolg 

Teksten uitschrijven 

Doelen SMART maken 

Concept plan bespreken in DB en AB 

 

 





Aktiepuntenlijst AB Avri / Agendaplanning, versiedatum 21-04-16 (update 12 mei 2016) 1 

 Algemeen Bestuur GR Avri 
 

CUMULATIEVE ACTIELIJST EN 
AGENDAPLANNING 

 
OPENBARE VERGADERINGEN AB AVRI 

 
Versiedatum 7 juli 2016 

 
 
 
 

 

TOELICHTING 
 
Codering: Aan de acties wordt per jaar een volgnummer toegekend (2015-01 etc.)  
Onder het volgnummer is de datum van de vergadering vermeld, waar de actie uit voortvloeit. Achter het 
liggende streepje staat het nummer van het betreffende agendapunt. 
 
 Acties die bij het gereedkomen van het verslag reeds zijn uitgevoerd, zijn in het verslag gemarkeerd met 
een ‘vinkje’ en komen niet terug in de actielijst. 
Ter vergadering afgevinkte acties blijven eenmalig ter controle in de actielijst staan en vervallen daarna 
definitief. 

 

# 
Acties 2015  
(Oprichtingsvergadering 16-12-15) 

Actiehouder Deadline Voortgang  

2015-01 
161215-10 

Deelname in ARN, Avri Realisatie B.V. (en 

Solar BV) / Overname aandelen RR 
DB  

Voorstel verkoop aandelen 
ARN: acties en besluiten 
van de RR worden 
afgewacht, voordat het 
voorstel opgesteld kan 
worden.   
Voortgangsmelding 21-04-
16: Actie staat ‘on hold’ 
omdat de overdracht binnen 
de Regio Rivierenland nog 
niet is geregeld 

 

 

# Acties 2016 Actiehouder Deadline Voortgang  

2016-10 
160421-10 

Verdiepen in de uitvoerbaarheid van het 

voorstel van een gemeentelijke 

inzamelstichting voor papier;  op basis 

van de praktische afwegingen zal een 

voorstel volgen. 

EdV  Voorstel agenda AB 

 

2016-11 
160421-10 

Verzamelen recente tariefinformatie 

benchmark (vergoedingen voor 

papierinzameling aan verenigingen) 

   
 

2016-13 
160707-4 

Rapport rekenkamer gemeente Lingewaal 

naar Avri sturen 

Dhr. Van 

Sambeek (dhr. 

Bel) - AB 

  
 

2016-14 
160707-5 

Brief naar griffies in verband met 

Platformbijeenkomsten 
EdV (HvK)   

 
 

2016-15 
160707-11 

Communicatie inzake ringen voor plastic 

afvalzakken uitzoeken 
EdV (HvK)   

 
 

 

 

 

Toelichting: doorlopende, ter vergadering gemaakte afspraken worden in principe niet besproken. Deze blijven staan 

tot het AB vaststelt dat de uitvoering routine is geworden 

 

# Doorlopende afspraken 2016 Actiehouder Deadline Voortgang  

D-01 
180216-6 

Opstellen sfeerimpressie 

platformbijeenkomsten  
Dhr. Bel  AB z.s.m. 

1
ste

 platformbijeenkomst 
mondeling, zie verslag 
18-2 AB / actie D-01 op 
volgende bijeenkomsten 
gericht 
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D-02 
180216-7 

Regelmatige informatieverstrekking inzake 

gescheiden inzameling / ook t.b.v. 

specifieke doelgroepen 

Dir   

 

D-03 
180216-12 

Melding aan AB in geval van 

aanbestedingsregels wordt afgeweken 
Dir    

      

 

 
Agendaplanning 
 
De volgende separate agendapunten vervallen vanwege opname van deze voorstellen in de Regionale 
Visie A&G); deze komen voorts terug in het kader van de begrotingsbehandeling 
 Kleine inwerpopening ondergrondse containers  
 Voorstel groenstations WM&W en Regiobreed  

 
 
 

AB 13-10-16 (09.00u)  
DB 18/7 (gewijzigde datum) / 
verzending stukken 18-8 / Platform 
14-9  

 
 Vaststelling verslag 8 september en bespreken actielijst 
 T.k. – Sfeerimpressie platformbijeenkomst 
 Uitvoering IBP (Vast agendapunt) 
 Besluitvorming Regionale Visie op Afval en Grondstoffen (staat ter bespreking gepland voor AB sept)  
 Voorstel inzameling KV in brengvoorzieningen Tiel 
 Voorstel wijziging werkwijze samenwerking met verenigingen voor inzameling van papier 
 
(In geval er geen behoefte bestaat aan een besloten vergadering 
en inhoudelijk geen reacties nodig zijn op het verslag van de  
besloten vergadering kan het verslag van de besloten vergadering  
van 7 juli – na inventarisatie door de voorzitter ter vergadering – 
tijdens de openbare vergadering worden vastgesteld) 

 
 

AB 22-12-16 (09.00u)  
DB 19-9, 10-10, 14-11 / verzending 
stukken 27-10 / Platform 21-11  

 
 Vaststelling verslag 13 oktober en bespreken actielijst 
 T.k. – Sfeerimpressie platformbijeenkomst 
 Uitvoering IBP (Vast agendapunt) 
 Verordeningen 2017 
 Basispakket 2017 / Productenboek 
 Strategisch Bedrijfsplan (vaststelling) 
 Voorstel gewijzigde naamgeving IBOR-taken (verzoek AB 21-4-16) 
 Strategisch Bedrijfsplan 2017-2020 (niet haalbaar dan besluitvorming in februari 2017) 
 
 

AB 16-02-17 (09.00u)  
DB 12-12-16 / verzending stukken 
22-12 / Platform 17-01-17  

 
 Vaststelling verslag 22 december 2016 en bespreken actielijst 
 T.k. – Sfeerimpressie platformbijeenkomst 
 Uitvoering IBP (Vast agendapunt) 
 
 
Spaaragenda 
 Bestuurlijke participatie in ARN, Avri Realisatie BV (en Solar BV) (Actie oprichtingsvergadering) 
 Evaluatie financiële regelingen (zoals Financiële Beheerverordening (art. 212 Gemeentewet, Treasurystatuut 

en Verordening (kostenverdeelsleutel-systematiek); evaluatie op termijn (termijn niet concreet bepaald) 

(Agenda-actie oprichtingsvergadering)  
- Evaluatie fin. Regelingen; aanvulling AB 18-02-16: onderdeel evaluatie: mandaatregeling; verstrekt 

mandaat aan directeur, ook w.b. aangaan leningen) 
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 Algemene visie op aankoop vastgoed (ook i.r.t. aankoop werf) Ingebracht door DB 01-02-17 
 Handhaving maatregelen ASV / Rapportage afvalhoeveelheden en handhaving ASV  
 Inkoop- en aanbestedingsbeleid 
 Doorontwikkeling Avri op de markt van bedrijfsafval (Afspraak AB 16-03-15 pt. 3) Afgesproken wordt 

om hierover een discussie in het AB te plannen. Het MT zal dit inhoudelijk voorbereiden en een 
inhoudelijk stuk voorleggen 

 Archiefverordening (gewijzigde versie; zie mededelingen AB 21-4, inzake advies RAR) 
 Voorstel gemeentelijke inzamelstichting voor papier; uitwerking in contact met initiatiefnemers (AB 21-

4, pt. 10) en aan de hand van de ter vergadering geformuleerde uitgangspunten 
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Aan : Algemeen Bestuur 

Vergadering : 8 september 2016 

Agendapunt : 6, ter besluitvorming 

Van : Dagelijks Bestuur 

Onderwerp : Grondwerving Grondstoffenpark 

 

 
Voorstel 
1. Krediet te verlenen voor aankoop grondpercelen van gemeente Geldermalsen voor 

Grondstoffenpark Rivierenland.  
 

 
Inleiding 
In het verleden (periode 1989-1992) heeft het AB van de zelfstandige GR Afvalverwijderingsdienst 
Rivierenland besluiten genomen om ten behoeve van de uitbreiding van de stortplaats aan de 
Meersteeg de onderliggende grondpercelen in eigendom te verkrijgen. Er zijn toen diverse percelen 
overgenomen van de gemeente Geldermalsen en van derden.  
Voor een aantal percelen zijn in die tijd met de gemeente wel principeafspraken gemaakt, echter 
omdat deze percelen onderdeel uitmaakten van een ruilverkavelingsproces met bezwaarprocedures, 
heeft overdracht toen niet plaatsgevonden.  
In het kader van de afronding van een nieuw bestemmingsplan voor de locatie (onherroepelijk 
augustus 2014) zijn afspraken gemaakt om alsnog tot de eerder besloten uitvoering te komen.  
 
Beoogd effect 
Afronding van in het verleden gemaakte afspraken met de gemeente Geldermalsen. 
 
Argumenten 
1.1 Het AB is bevoegd om te besluiten over kredieten.   

De aankoop is niet opgenomen  in de begroting/investeringsplannen van Avri voor 2016 of verder, 
daarom wordt een separaat kredietvoorstel aan het AB voorgelegd.  
 
1.2 De overdracht c.a. (na)levering van grondpercelen is een uitvloeisel van in 1991 gemaakte 
bestuurlijke afspraken.    
Er is sprake van een (na-)levering van totaal 18.644 m

2
. Het grootste gedeelte van de percelen betreft 

nog een gedeelte van de ondergrond van de oude stortplaats en de direct aangrenzende 
toegangswegen (18.000 m

2
). Verder betreft het nog een gering oppervlak vallend binnen de grenzen 

van het Grondstoffenpark. Door de (na-)levering komen alle percelen vallend binnen het 
Grondstoffenpark in eigendom van Regio en Avri. Dit vergemakkelijkt de overdracht van de stortplaats 
van Avri naar de Provinciale Nazorgorganisatie (beheer en onderhoud) en zorgt ervoor dat de 
gemeente Geldermalsen hierin als grondeigenaar geen aansprakelijkheid meer heeft.  
 
Kanttekeningen 
1.2 De overige grond onder de stortplaats is in bezit van Regio Rivierenland  
GR Avri heeft bij de toetreding tot de GR Regio Rivierenland (destijds IOR) haar gronden om niet 
ingebracht, omdat zij als gevolg van de toetreding niet langer een rechtspersoon was. Het bestuur van 
Regio Rivierenland heeft bij de afsplitsing van Avri besloten om de gronden van Avri achter te laten bij 
Regio Rivierenland.  Dit besluit is genomen omdat de Regio eigenaar wil blijven van de gronden om 
zodoende een vehikel (erfpachtconstructie) te kunnen creëren voor het verevenen van rentelasten en het 
langjarig vergoeden van desintegratiekosten. Toekomstig te verwerven gronden kunnen desgewenst ook 
worden ondergebracht bij (en betaald door) de Regio. Dit is echter niet meer nodig ten behoeve van het 
creëren van een vehikel. 
 
Communicatie 
- 
 
Financiën 
Het bedrag wat gemoeid is met de aankoop van de percelen is € 37.035,45 exclusief notaris- en 
kadastrale kosten en btw. Dit is een bedrag van afgerond € 2,-/m

2
. 

De aankoop wordt geactiveerd op de balans, afschrijving vindt niet plaats. Een effect op de 
afvalstoffenheffing heeft deze aankoop nagenoeg niet (rentelasten geven marginaal effect). 
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Uitvoering 
Zo snel mogelijke afhandeling na kredietverlening. 
 
Bijlagen 
- 
 







BSR 
T.a.v. het Dagelijks Bestuur  
Postbus 18 
4000 AA  TIEL 

 

 
 
 
Geacht Bestuur, 
 
 
Het Algemeen Bestuur van GR Avri heeft in zijn vergadering van ………… 2016 de 1

e
 begrotingswijziging 2016 van 

BSR behandeld en hiermee ingestemd. Wij willen zodoende kenbaar maken geen zienswijze in te dienen op uw 
voorgestelde 1

e
 begrotingswijziging 2016. 

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
namens het algemeen bestuur GR Avri, 
 
 
 
 
de voorzitter,       de secretaris, 
 
 
 
 
 
 
L. (Laurens) Verspuij      E.J.(Erik) de Vries 

Datum  Uw kenmerk MS/BRvO/hn/20160608/0.4 

Onderwerp 
Zienswijze 1e begrotingswijziging 2016 
BSR 
 

Ons kenmerk 0554/u/16/JG/fh 

Contactpersoon J. Gaasbeek E-mailadres gaasbeek@avri.nl 

Telefoonnummer (0345) 58 53 53             











































































 

 

 

Aan : Algemeen Bestuur Avri 

Vergadering : 9 september 2016 

Agendapunt : 8, ter bespreking 

Van : Secretaris Avri 

Onderwerp : 
Bespreken  Regionale Visie Afval 
en Grondstoffen 2017-2020 

 

 
Voorstel 
1. De Regionale Visie Afval en Grondstoffen 2017-2020 opiniërend te bespreken.  
 

 
Inleiding 
Naar aanleiding van het aflopen van het Regionaal Afvalstoffenplan (RAP) 2012-2016 en de scherpe 
landelijke doelstellingen op het gebied van afvalscheiding is een nieuwe Regionale Visie Afval en 
Grondstoffen opgesteld. In deze Visie zijn de ambities van de regio ten aanzien van nieuw afval- en 
grondstoffenbeleid voor de komende vier jaar beschreven.  
 
De Regionale Visie is de afgelopen maanden door Avri, in nauwe samenwerking met de 10 gemeenten 
vertegenwoordigd in het Vakberaad, voorbereid. Idee was om de Visie voorafgaand aan het bestuurlijke 
traject ook aan de raadsleden te presenteren tijdens de Platformbijeenkomst van 6 juni, maar deze is bij 
gebrek aan opkomst geannuleerd.  
 
De Visie beschrijft de ambities van de regio voor de komende jaren, en heeft als belangrijkste doelstelling 
om in 2020 nog slechts 75 kilo restafval per persoon per jaar te produceren. Hoe deze ambities en 
doelstelling de komende jaren gerealiseerd zullen gaan worden, zal worden uitgewerkt in het Beleidsplan 
Afval en Grondstoffen. Vooruitlopend op het vaststellen van de Visie wordt het Beleidsplan momenteel al 
ambtelijk voorbereid. De voortgang van het Beleidsplan zal later ter vergadering worden toegelicht.  
 
Beoogd effect 
Vaststelling Regionale Visie Afval en Grondstoffen 2017-2020. 
 
Argumenten 
1.1. Het huidige Regionaal Afvalstoffenplan loopt eind 2016 af. 
1.2. Het kabinet heeft scherpe doelstellingen geformuleerd voor gemeenten op het gebied van 
afvalscheiding. 
 
Kanttekeningen 
n.v.t. 
 
Communicatie 
Na vaststelling van de Regionale Visie door het Algemeen Bestuur, zal deze in ieder geval op de website 
van Avri worden gepubliceerd. Ook zal door middel van een persbericht de regionale ambitie om het 
restafval te reduceren naar 75 kilo in 2020 worden gecommuniceerd.  
 
Financiën 
n.v.t. 
 
Uitvoering 
Na vaststelling van de Regionale Visie kunnen de hierin beschreven ambities en doelstellingen verder 
worden uitgewerkt in het Beleidsplan Afval en Grondstoffen.  
 
Bijlage(n) 
Regionale Visie Afval en Grondstoffen 2017-2020. 
 



   
 

 

Regionale Visie Afval en Grondstoffen 2017-2020 
 

 

Van afval naar grondstof 

De overheid heeft met het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) een belangrijke stap gezet richting 

de circulaire economie. In 2014 zijn scherpe doelstellingen geformuleerd die producenten stimuleren om 

beter recyclebare producten op de markt te brengen, en gemeenten aanzetten tot een forse reductie van 

het restafval. Zo wordt van gemeenten gevraagd in 2020 nog slechts 100 kilo restafval per persoon per jaar 

te produceren, en wordt verwacht dat er in 2025 nog maar 30 kilo restafval overblijft. In deze Regionale 

Visie Afval en Grondstoffen beschrijven de gemeenten van regio Rivierenland1 hun ambities en 

doelstellingen op het vlak van het regionale afval- en grondstoffenbeheer tot en met 2020.  

  

Terugblik 2012-2016 
De 10 in Avri samenwerkende gemeenten van regio 

Rivierenland hebben de afgelopen jaren al een forse stap gezet 

richting de circulaire economie. In 2012 produceerde iedere 

inwoner van de regio gemiddeld nog zo’n 230 kilo restafval per 

jaar. De invoering van ‘Goed Scheiden Loont’ in 2014, waarbij 

inwoners financieel worden gestimuleerd hun afval beter te 

scheiden, heeft voor een forse reductie van het restafval 

gezorgd: in 2015 werd nog maar 140 kilo (fijn én grof) restafval per inwoner geproduceerd. Daarnaast werd 

een flinke toename gemeten van het aantal kilo’s gescheiden ingezamelde grondstoffen. Zo nam de 

hoeveelheid huis-aan-huis ingezameld gft-afval toe van iets meer dan 100 naar ruim 140 kilo, en steeg de 

hoeveelheid gescheiden ingezamelde kunststof verpakkingen van 10 naar bijna 19 kilo. Bovendien is de 

afvalstoffenheffing in deze zelfde periode door de invloed van huishoudens op het variabele deel van de 

heffing, efficiëntere bedrijfsvoering en het inzetten van bedrijfsreserves, gedaald van gemiddeld 204 naar 

172 euro per huishouden, wat neerkomt op een gemiddelde daling van 32 euro per huishouden per jaar.  

 

                                                           
1
 Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal en 

Zaltbommel 

Van lineair naar circulair 

Veel van de grondstoffen die we nodig hebben voor het maken van de producten die voorzien in onze 

dagelijkse levensbehoefte worden steeds schaarser. De wereldbevolking groeit sterk, en mijnen raken 

steeds verder uitgeput. Hierdoor wordt het van steeds groter belang wordt dat we zuinig en efficiënt 

omgaan met onze grondstoffen. Nationaal en internationaal beleid is er daarom de laatste jaren meer en 

meer op gericht een transitie te maken van een lineaire economie, waarbij primaire grondstoffen via 

producent en consument na afdanking worden vernietigd, naar een circulaire economie. Dit betekent dat 

we proberen zo min mogelijk grondstoffen te vernietigen, en door middel van recycling zo veel mogelijk 

grondstoffen een tweede leven te geven. Recycling is bovendien niet alleen een oplossing voor de 

toenemende grondstoffenschaarste, het zorgt ook voor een forse reductie van de uitstoot van 

broeikasgassen als CO2. Delving, transport en verwerking van primaire grondstoffen kost namelijk meer 

energie dan het scheiden en recyclen van grondstoffen die regionaal vrijkomen.  

 

 



   
 

 

Wanneer we echter kijken naar de samenstelling van het restafval, dan zien we dat de 140 kilo die nu nog 

als restafval wordt afgevoerd, grotendeels bestaat uit recyclebare grondstoffen (zoals gft, papier, kunststof, 

textiel en apparaten) waarvoor de faciliteiten voor gescheiden inzameling wél aanwezig zijn. Dit betekent 

enerzijds dat een deel van de inwoners van het Rivierenland nog niet -of niet voldoende- bijdraagt aan het 

scheiden van de waardevolle grondstofstromen, maar anderzijds ook dat er nog veel potentie tot 

afvalscheiding aanwezig is in de regio. Dit wordt nog eens benadrukt als wordt gekeken naar de 

afvalscheidingsresultaten van vergelijkbare gemeenten in Nederland: een 20-tal gemeenten van 

vergelijkbare omvang en stedelijkheid is het in 2014 al gelukt de doelstelling van 100 kilo restafval te 

realiseren. Sommige van deze gemeenten gaan zelfs nog grote stappen verder en komen al in de buurt van 

de 30 kilo restafval die het ministerie van Infrastructuur en Milieu voor 2025 voor ogen heeft. De 10 

samenwerkende gemeenten in Rivierenland willen graag aansluiting krijgen met de koplopers, en beleid 

inzetten dat de circulaire economie nog een grote stap dichterbij brengt.  

 

Ambities afval- en grondstoffenbeheer 
De gemeenten van Rivierenland vinden het vanwege zowel de toenemende grondstoffenschaarste als de 

noodzaak tot het verminderen van de milieudruk van het afvalbeheer van belang een volgende grote stap 

te zetten richting de circulaire economie. Daarom zal het beleid de komende vier jaar worden gebaseerd op 

een aantal belangrijke ambities.  

 

Afvalpreventie 

In de eerste plaats zal worden ingezet op het reduceren 

van de totale hoeveelheid huishoudelijk afval: 

voorkomen van afval is namelijk nog belangrijker dan het 

recyclen ervan. Afval dat niet geproduceerd wordt, hoeft 

immers ook niet te worden ingezameld en verwerkt. De 

gemeenten in Rivierenland zullen de komende jaren 

activiteiten ontplooien die tot bewuster aankoop- en 

afdankgedrag van consument en burger leiden, zoals 

bijvoorbeeld het voorkomen van voedselafval.  

 

Reductie restafval 

Restafval is al het ongescheiden afval dat in een afvalverbrandingsinstallatie wordt verwerkt. Grondstoffen 

die nog in het restafval zitten worden dus vernietigd. Landelijk beleid is erop gericht de hoeveelheid 

restafval van huishoudens richting 2020 flink te verlagen. De gemeenten willen meegaan in deze ambitie en 

streven ernaar de komende jaren fors minder restafval te produceren.  

 

Meer grondstoffen, van hoge kwaliteit 

Deze reductie van het restafval moet met name worden gerealiseerd door middel van afvalscheiding. De 

gemeenten willen daarom de komende jaren stevig inzetten op afvalscheiding, waardoor er meer 

grondstoffen door middel van recycling en kringloop een tweede leven krijgen. Naast de hoeveelheid 

grondstoffen, is het van groot belang dat gescheiden ingezamelde grondstoffen van goede kwaliteit zijn. 

Daarom zal worden gestuurd op het inzamelen van zuivere, zo min mogelijk vervuilde, grondstoffen.  

 

Duurzame verwerking 

Avri ziet erop toe dat de verschillende afval- en grondstoffen vervolgens zo duurzaam mogelijk worden 

verwerkt. Hiervoor worden de landelijke minimum verwerkingsstandaarden van het Landelijk 

Afvalbeheerplan (LAP) gevolgd en wordt bekeken of innovatieve, hoogwaardigere verwerkingsopties tot de 

mogelijkheden behoren.  

 



   
 

 

Regie over waardevolle grondstoffen 

Steeds meer grondstoffen die in de gemeente vrij komen, hebben waarde. De gemeente is daarom lang 

niet meer de enige partij die aanspraak wil maken op deze grondstoffen (bijvoorbeeld textiel, metalen en 

frituurvet). In het kader van hun regiefunctie in de openbare ruimte moeten gemeenten zicht houden op 

logistiek, hoeveelheden en fatsoenlijke verwerking. Ze hoeven echter niet langer altijd het alleenrecht te 

hebben op inzameling en vermarkting van waardevolle grondstoffen. De 10 regiogemeenten willen daarom 

in het kader van de gemeentelijke rol als grondstoffenregisseur de komende jaren heldere afspraken maken 

met organisatoren van andere inzamelinitiatieven over registratie, logistiek, eigendom en verwerking van 

de waardevolle grondstoffen die vrijkomen bij huishoudens.  

 

Sociale duurzaamheid 

Naast het realiseren van duurzaamheidsdoelstellingen op het gebied van afvalscheiding, hebben 

gemeenten ook belangrijke taken op het vlak van sociale duurzaamheid. Regionaal afval- en 

grondstoffenbeheer kan een belangrijke bijdrage leveren aan de koppeling van het sociale aan het fysieke 

domein: steeds vaker wordt sociale werkgelegenheid gecreëerd door mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt in te zetten bij het toevoegen van waarde aan ingezamelde grondstoffen (bijvoorbeeld bij 

sortering, demontage, etc.). De gemeenten willen de komende jaren in samenwerking met de sociale 

werkvoorziening gebruik maken van de mogelijkheden om deze vorm van sociale duurzaamheid toe te 

passen in het regionale afval- en grondstoffenbeheer.  

 

Schone leefomgeving 

Tot slot willen de gemeenten de komende jaren een schonere leefomgeving creëren door in te zetten op 

het voorkomen en aanpakken van zwerfafval, bijplaatsingen en illegale dumpingen in relatie tot de 

afvalinzameling.  

 

Doelstelling restafval 2020 
Waar bovenstaande ambities richtinggevend zijn voor het beleid van de komende jaren, willen de 

gemeenten zich voor wat betreft de restafvalhoeveelheid committeren aan een regionale doelstelling. 

Landelijk beleid is erop gericht in 2020 nog maar 100 kilo, en in 2025 zelfs nog slechts 30 kilo restafval per 

persoon per jaar te produceren. Gezien de relatief lage stedelijkheid van de regio en de mogelijkheden die 

dit biedt om tot meer afvalscheiding te komen, willen de 10 in Avri samenwerkende gemeenten in 2020 

niet meer dan 75 kilo restafval per persoon per jaar produceren. Deze doelstelling ligt in lijn met de 

ambities van het Gelders Energieakkoord. 

 

Hoe?  
Om ervoor te zorgen dat het niet bij alleen ambities blijft, is het belangrijk  te bekijken hoe ze gerealiseerd 

kunnen worden. Er is hiervoor een zeer breed scala aan zowel bewezen effectieve, als nieuwe innovatieve 

instrumenten beschikbaar. Een deel van deze instrumenten, of beleidsmaatregelen, wordt al in meer of 

mindere mate ingezet in de regio. Daarnaast moet worden bekeken welke nieuwe instrumenten kunnen 

worden ingezet om het gewenste afvalscheidingsgedrag te bewerkstelligen.  

 

Kort gezegd zijn er drie groepen instrumenten te onderscheiden in het gemeentelijk afvalbeheer, die 

nauwe onderlinge samenhang hebben: communicatie, financiële instrumenten en het serviceniveau. 

Daarnaast kunnen monitoring en handhaving worden ingezet om te controleren of het ingezette 

instrument het juiste effect sorteert, en waar nodig te corrigeren.  

 

Communicatie en educatie draaien om het vertellen van het verhaal van afvalscheiding en recycling en het 

kenbaar maken van de mogelijkheden die de gemeente hiertoe biedt: waarom is het van belang je afval te 

scheiden, en welke afvalstromen kan je waar kwijt.  



   
 

 

Om bewoners verder te stimuleren maken veel gemeenten, 

waaronder die in Rivierenland, gebruik van een financiële 

stimulans.  Hierbij wordt goed afval scheiden financieel 

beloond en zijn burgers die hun afval minder scheiden, wat 

duurder uit. De derde groep van instrumenten probeert 

afvalscheiding zo aantrekkelijk mogelijk te maken door het 

servicemodel zo in te richten dat mensen het gewenste 

scheidingsgedrag gaan vertonen: openingstijden van de 

milieustraat, inzamelfrequentie van de verschillende afval- 

en grondstofstromen en de locatie van inzamelmiddelen 

zijn hier voorbeelden van.  

 

Met name op het gebied van het serviceniveau hebben de gemeenten in regio Rivierenland nog een breed 

scala aan mogelijkheden om instrumenten in te zetten. Uitdaging is om de mix van instrumenten zó samen 

te stellen, dat ze zo effectief en efficiënt mogelijk leidt tot het verwezenlijken van de ambities van de 

gemeenten. Daarbij is het begrip bij de inwoners voor de instrumenten die worden ingezet van groot 

belang voor de mate van acceptatie en daarmee de effectiviteit ervan.  

 

Nadere uitwerking van de verschillende instrumenten, de scenario´s, keuzes en de financiële haalbaarheid 

van de beleidsmaatregelen die de komende vier jaar kunnen worden ingezet, vindt plaats in het Regionaal 

Beleidsplan Afval en Grondstoffen.  
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