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Donderdag 22 december 2016 van 09.00 tot 11.00 uur vergadert het Algemeen Bestuur van Avri in de 
vergaderzaal, locatie Geldermalsen, Meersteeg 15 
 
 

Agenda 
 
 
1. Opening  

2. Vaststellen agenda 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 

3.a - Mededelingen 

3.b - Ingekomen stukken 

3.b.1 - Rapport Rekenkamer gemeente Lingewaal  Bijlage 3.b.1 

3.b.2 - Infographics bij Rekenkameronderzoek gemeente Lingewaal Bijlage 3.b.2 

 

4. 4.a - Vaststellen besluitenlijst AB 13 oktober 2016 Bijlage 4.a 

(in bijlage bij verslag Bijlage 4.a.1 t/m 4.a.3 

 Ter vergadering verstrekte mededelingen 

 Ter vergadering verstrekt Memo Projectteam Zonnepark Rivierenland (10 oktober 2016); betreft 

voortgang Zonnepark  

NB -  Deze bijlage kan worden gebruikt voor interne verspreiding binnen de gemeenten 

 T.k. Zienswijze gemeente West Maas en Waal op Regionale Visie  

Afval en Grondstoffen 2017 – 2020 (Was abusievelijk niet meegestuurd bij  

AB stukken 13-10) 

4.b - Cumulatieve actielijst en agendaplanning Bijlage 4.b 

 

5. Mondelinge terugkoppeling uit Platformbijeenkomst 8 december 2016 

 

Ter besluitvorming: 

6. Begrotingswijziging 2017  Bijlage 6 

 

7. AB Voorstel Verordeningen en Tarieventabel 2017  Bijlage 7 

7.a - Afvalstoffenverordening Avri 2017  Bijlage 7.a 

7.b - Verordening Afvalstoffenheffing Avri 2017 Bijlage 7.b 

7.c - Tarieventabel 2017 behorende bij de Verordening Afvalstoffenheffing 2017 Bijlage 7.c  



 

8. AB-Voorstel Reglement van Orde AB Bijlagen 8.a en 8.b 

 

9. ICT-projectplan 2017 Wordt nagestuurd na DB 31-10 

 

10. Voorstel vergaderdata 2017  

 

11. Presentatie voor de gemeenteraden: Beleidsplan Afval & Grondstoffen;  

de presentatie wordt verzorgd door de heer S. Stollman   

 

Ter bespreking: 

 

12. Rondvraag 

 

13. Sluiting  
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Bestuurlijke Nota 

 

 

 

 

  

 



 

 Rekenkamercommissie Lingewaal / Afvalbeleid 3 

1 Onderzoeksverantwoording 
 

1.1 / Aanleiding 

Het inzamelen en verwerken van afval is een wettelijke taak voor gemeenten. Zowel in de uitvoering van het 

afvalbeleid als in de inrichting ervan is de afgelopen jaren het één en ander veranderd in de gemeente 

Lingewaal. Een belangrijk instrument van het nieuwe beleid is een gedifferentieerde afvalstoffenheffing, 

ingevoerd in 2014 met als doel om het restafval te verminderen. Hierbij wordt een volume-frequentie-

tariefsysteem gehandhaafd waarmee de afvalstoffenheffing wordt berekend aan de hand van  de 

hoeveelheid restafval die wordt aangeboden en de frequentie waarmee dat gebeurt. Het nieuwe beleid heeft 

een vrij directe impact op de denkwijze en het handelen van burgers. Deze ontwikkelingen vormden een 

belangrijke aanleiding voor de rekenkamercommissie om het afvalbeleid te evalueren. De 

rekenkamercommissie heeft dit onderzoek uitgevoerd om zicht te krijgen op de realisatie van het afvalbeleid 

en de ervaringen van inwoners. Hiertoe is een analyse van het beleid en de uitvoering hiervan uitgevoerd, 

evenals een inwonersconsultatie. 

1.2 / Doelstelling en vraagstelling 

Het belangrijkste doel van dit onderzoek is inzicht bieden in de wijze waarop de gemeente(raad) Lingewaal 

het afvalbeleid aanstuurt waarbij de rekenkamercommissie een oordeel geeft over de doeltreffendheid van 

de beleidsuitvoering en tevens inzicht biedt in de tevredenheid van inwoners over het afvalbeleid. De 

rekenkamercommissie stelt met de doeltreffendheid vast of en in hoeverre het gemeentebestuur heldere 

doelstellingen voor het afvalbeleid heeft vastgelegd, of hier sturing op plaats vindt en of deze gerealiseerd 

worden. De volgende centrale vraag is voor het onderzoek geformuleerd:  

 

Om deze vraagstelling te beantwoorden heeft de rekenkamercommissie zeven deelvragen geformuleerd:  

 

Beleidsdoelen en sturing 

1. Wat zijn de doelstellingen van het afvalbeleid voor de gemeente Lingewaal en op welke wijze is 

de raad daarbij betrokken? 

2. Op welke wijze sturen het college en de gemeenteraad op de beleidsuitvoering?  

 

Doelbereiking 

3. In hoeverre zijn de doelstellingen uit het afvalbeleid bereikt? 

4. Op welke wijze houdt de gemeente zicht op doeltreffendheid van het afvalbeleid? 

Inwonerconsultatie  

5. Hoe ervaren de inwoners van de gemeente Lingewaal het afvalbeleid? 

6. In welke mate ervaren inwoners dat ze bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen van het 

afvalbeleid in de gemeente Lingewaal?  

In hoeverre zijn de gestelde beleidsdoelen uit het afvalbeleid bereikt  en in welke mate zijn de 

inwoners tevreden?   
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7. Welke handelingsperspectieven kunnen op basis van de inwonersconsultatie worden 

meegegeven aan de gemeente?  

1.3 / Onderzoeksuitvoering 

In dit onderzoek is gebruikgemaakt van documentenanalyse, interviews, een inwonersconsultatie door 

middel van een (online) enquête en een raadsworkshop. De onderzoekers voerden hun werkzaamheden uit 

in de periode maart – juli 2016. Op 3 maart 2016 vond het startgesprek plaats. Verder bestonden de 

werkzaamheden uit dossieronderzoek en op 18 april zijn verdiepende interviews gehouden. Bijlage 1 geeft 

weer met welke personen de rekenkamercommissie in het kader van dit onderzoek sprak. De 

inwonersconsultatie vond plaats van 10 tot 27 mei. Op 18 mei heeft een onderzoeker vragenlijsten 

afgenomen in de kernen Heukelum en Vuren. Op 5 juli is een workshop georganiseerd waarin de 

inwonersconsultatie werd gepresenteerd aan de gemeenteraad. Op 1 augustus 2016 is de Nota van 

bevindingen aangeboden voor een toets op de feitelijke juistheid van de bevindingen in het kader van het 

ambtelijk wederhoor. Op 29 augustus 2016 ontving de rekenkamercommissie de reactie in het kader van het 

ambtelijk wederhoor. Vervolgens is het rapport op 8 september 2016 aangeboden voor een bestuurlijke 

reactie. Op 27 september 2016 ontving de rekenkamercommissie de bestuurlijk reactie. Deze reactie is 

integraal opgenomen in het rapport. Vervolgens heeft de voorzitter van de rekenkamercommissie een 

nawoord geschreven. Op 27 september is het eindrapport verstuurd naar de griffie ter verspreiding onder de 

gemeenteraad. 

1.4 / Leeswijzer  

Dit rapport bestaat uit twee delen, een Bestuurlijke Nota en een Nota van bevindingen. In deze Bestuurlijke 

Nota volgt in hoofdstuk 2 de centrale boodschap van het onderzoek, waarin conclusies en aanbevelingen 

opgenomen zijn. De Nota van bevindingen bevat de onderzoeksbevindingen en bestaat uit 3 hoofdstukken. 

Hoofdstuk 1 gaat over het afvalbeleid van de gemeente Lingewaal, de landelijke richtlijnen en de manier 

waarop sturing wordt gegeven binnen het afvalbeleid. Hoofdstuk 2 gaat over de doelbereiking van de 

gestelde doelstellingen voor het afvalbeleid. Hoofdstuk 3 beschrijft de ervaringen van burgers met het 

afvalbeleid in Lingewaal, aan de hand van de uitkomsten van de inwonersconsultatie.  
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2 Centrale boodschap  

2.1 / Conclusies 

Op basis van de Nota van Bevindingen, waarin de onderzoeksvragen zijn beantwoord, trekt de 

Rekenkamercommissie Lingewaal de volgende vier conclusies:  

1 Belangrijkste doelstellingen uit het afvalbeleid zijn gehaald 

De gemeente Lingewaal heeft de belangrijkste doelstellingen uit het afvalbeleid ruimschoots behaald, 

namelijk het zorgen voor een hoog afvalscheidingspercentage en het verminderen van de hoeveelheid 

restafval per inwoner. Waar de landelijke norm voor 2015 65% was, kende Lingewaal in 2014 al een 

afvalscheidingspercentage van 68%. Het restafval kwam in 2014 neer op 135 kg per inwoner, waarbij de 

landelijke norm voor 2020 100 kg per inwoner is. Wel levert Lingewaal nog iets meer restafval dan 

gemiddeld in de regio. De grootste katalysator voor het behalen van de hoge afvalscheidingspercentages en 

het verminderen van de hoeveelheid restafval per inwoner, is de invoering van tariefdifferentiatie op basis 

van volume en frequentie (‘diftar’), via het project ‘Goed Scheiden Loont’. Het verband tussen afvalaanbod 

en afvalstoffenheffing heeft gezorgd voor een totale afname van het afval met 6%
1
.  

Een ambitie op lokaal niveau is het verminderen van zwerfafval. Over het behalen van deze doelstelling is 

niets te zeggen, omdat hier geen monitoringsinformatie over beschikbaar is.  

 

2 Monitorings- en verantwoordingsinformatie onvoldoende om goed te kunnen sturen 

Lingewaal rapporteert niet in samenhang over de voortgang van de doelstellingen op het gebied van afval 

en Avri biedt hier ook niet actief de mogelijkheden voor. In de planning-en-control-documenten van 

Lingewaal staat slechts één doelstelling: ‘afvalscheiding verbeteren’. Ook komen belangrijke indicatoren als 

het scheidingspercentage of het aantal kilogram restafval per persoon niet terug in de jaarverslagen.  

Hierdoor bestaat er geen meerjarig inzicht over de voortgang van het behalen van de verschillende 

afvaldoelstellingen. De raad heeft dus niet de beschikking over de juiste informatie om adequaat 

sturingsmiddelen als het indienen van een zienswijze of het bijwonen van de platformbijeenkomsten te 

gebruiken.  

Opvallend is dat Avri wel over monitoringsinformatie op het gebied van afvalscheiding en handhaving 

beschikt. Lingewaal vraagt deze informatie alleen niet op en Avri deelt de informatie niet uit zichzelf. Deze 

nuttige informatie, die de raad van Lingewaal zou kunnen gebruiken, bereikt de raad niet. Daardoor heeft 

Lingewaal geen zicht op de eigen scheidingspercentages en hoe dat zich bijvoorbeeld verhoudt tot de 

scheidingspercentages in de regio. Dit terwijl het afvalscheidingspercentage een toegankelijke manier is om 

te monitoren of de doelstellingen worden behaald.  

Op dit moment is Avri wel bezig met een verbeterslag op het gebied van informatiehuishouding. Door de 

loskoppeling van Avri van de gemeenschappelijke regeling Regio Rivierenland ontstaat er in principe meer 

ruimte om op Avri toegespitste voortgang- en verantwoordingsrapportages te maken. Deze slag moet echter 

nog wel gemaakt worden. Op dit moment zijn de producten uit het basispakket bijvoorbeeld nog niet 

meetbaar geformuleerd, terugkoppeling per product is hierdoor niet mogelijk. Tegelijkertijd vragen 

gemeenten hier ook niet om. Het gaat om een wisselwerking: een actievere vraag van gemeenten naar 

monitoring- en sturingsinformatie kan bijdragen aan betere verantwoordingsinformatie vanuit Avri. Avri en 

Lingewaal hebben hier beiden een rol in. 

                                                        

1
 In de Regio Rivierenland.  
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3 Veel inwoners van Lingewaal zijn tevreden over het afvalbeleid 

Inwoners van Lingewaal zijn over het algemeen tevreden over het afvalbeleid. De mogelijkheden om afval te 

scheiden worden positief gewaardeerd.  Ongeveer 80% van de inwoners is tevreden met de frequentie 

waarmee restafval, GFT en papier/karton worden opgehaald. Voor plastic is nog ruimte voor verbetering: 

28% van de inwoners geeft aan het plastic afval liever vaker aan te willen bieden. Ook zouden inwoners het 

plastic liever op een andere manier inzamelen dan door middel van de speciale vuilniszakken voor plastic 

afval. Inwoners zijn verder positief over de dienstverlening van Avri en geven hiervoor het rapportcijfer 7,5.  

Opvallend is dat inwoners van Lingewaal sterk het gevoel hebben bij te dragen aan de realisatie van de 

doelstellingen uit het afvalbeleid: 95% van de inwoners draagt voor zijn/haar gevoel bij aan een 

afvalscheidingspercentage van 75%, en 85% van de inwoners heeft het gevoel bij te dragen aan de 

doelstelling van maximaal 100kg restafval per persoon. Dit gevoel kan verklaard worden door de invoering 

van diftar. Inwoners zijn hierdoor bewuster geworden van hun gedrag ten aanzien van afval en 

afvalscheiding.  

 

4 Avri als zelfstandige Gemeenschappelijke Regeling (GR) lijkt door betrokkenen positief 

gewaardeerd te worden 

De eerste ervaringen met Avri als zelfstandige GR, losgekoppeld van de Regio Rivierenland, lijken positief.  

Er zijn verschillende doelstellingen voor de verzelfstandiging geformuleerd. Aangezien de loskoppeling van 

Avri op 1 januari 2016 heeft plaatsgevonden, is het nog te vroeg om te oordelen of de doelen met de 

zelfstandige GR ook daadwerkelijk behaald worden. Wel is er op dit moment al een positief geluid te horen. 

Betrokkenen waarderen vooral de verbeterde slagkracht  doordat er een bestuurslaag is weggenomen en 

vanwege het betrokken bestuur. Voor bepaalde (besluitvormings-)processen zijn nog wel 

verbetermogelijkheden te herkennen. Op dit moment worden de platformbijeenkomsten nog niet goed 

bezocht. Ook is de termijn waarop de stukken voor AB-vergaderingen beschikbaar moeten zijn niet goed 

werkbaar voor de ambtelijke organisaties.  

2.2 / Aanbevelingen  

Op basis van bovenstaande conclusies komt de rekenkamercommissie tot de volgende aanbevelingen:  

 

1 Formuleer ambitieuze en duidelijke doelstellingen  voor het afvalbeleid 

De looptijd van het regionale afvalbeleid is verstreken en belangrijke doelstellingen (scheidingspercentages 

en hoeveelheid restafval) zijn ruimschoots behaald. Dit is positief. De rekenkamercommissie wil de 

gemeenteraad van Lingewaal de volgende twee punten meegeven  in het proces richting het volgende 

afvalbeleid: 

/ Hoewel Lingewaal de gestelde scheidingspercentages ruim behaalt, scoort Lingewaal iets lager dan 

gemiddeld in de regio. Blijf ambitieus en streef ernaar de scheidingspercentages en de hoeveelheid 

restafval nog verder te verbeteren. 

/ Afvalbeleid is meer dan scheidingspercentages en restafval. Besteed ook aandacht aan het inzichtelijk 

maken van voortgang op andere vlakken, zoals zwerfafval, bijvoorbeeld door te monitoren hoe vaak en 

op welke plekken zwerfafval wordt aangetroffen.  

 

2 Maak meerjarige ontwikkelingen inzichtelijk in de jaarrekening 

Laat in de planning- en-control documenten de doelstellingen uit het nieuwe afvalbeleid en de overige 

beleidskaders duidelijker terugkomen, eventueel geclusterd naar thema. Kies een beknopt aantal 

doelstellingen en formuleer voor deze doelstellingen een aantal trefzekere indicatoren. Dit is een kleine 
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aanpassing met groot effect. De gemeenteraad is op basis hiervan in staat de voortgang van de 

doelstellingen op hoofdlijnen te monitoren. Ook dwingt de tabel college en ambtelijke organisatie om de 

juiste verantwoordingsinformatie op te vragen bij Avri, zodat er op het niveau van Lingewaal meer 

mogelijkheden voor monitoring en sturing ontstaan.   

 

3 Communiceer met inwoners over de verhoging van de afvalstoffenheffing 

De inwoners van Lingewaal zijn de afgelopen jaren gemiddeld minder afvalstoffenheffing gaan betalen door 

hun afval beter te scheiden. De komende jaren zal de afvalstoffenheffing volgens de meerjarenbegroting van 

Avri echter stijgen. Dit kan tot onbegrip bij de inwoners leiden omdat ‘Goed Scheiden Loont’ in eerste 

instantie leek te leiden tot een lagere afvalstoffenheffing in ruil voor meer afvalscheiding door inwoners. 

Communiceer deze ontwikkeling duidelijk en tijdig richting inwoners, zodat de verwachtingen van gemeente 

en inwoners op elkaar afgestemd raken.   

 

4 Span je in voor finetuning (besluitvormings-)structuur Avri 

Hoewel Avri als zelfstandige GR positief gewaardeerd wordt door alle betrokkenen, moeten sommige 

veranderingen nog worden uitgewerkt. De Rekenkamerkamercommissie draagt hiervoor graag een aantal 

concrete punten aan waar het bestuur, de politiek en de organisatie van Lingewaal mee aan de slag kunnen.  

/ Maak een professionaliseringslag op de periodieke ambtelijke overleggen. Overweeg bijvoorbeeld een 

termijnagenda te introduceren. Daarnaast kan overwogen worden de ambtelijke overleggen voor te laten 

zitten door de gemeenten in plaats van door Avri. Dit versterkt de invulling van de rol van opdrachtgever 

door gemeenten.   

/ Denk na over hoe de platformbijeenkomsten anders vormgegeven kunnen worden, zodat meer 

raadsleden de bijeenkomsten bezoeken en deze sturingsmogelijkheid optimaal benut wordt.  

/ Pas de aanlevertermijnen voor de stukken van de AB-vergaderingen aan zodat er een passende cyclus 

ontstaat.  
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3 Reactie college van B&W 
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Nota van bevindingen 
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1 Beleidsdoelen en sturing 
 

Dit hoofdstuk beschrijft de doelstellingen van het afvalbeleid van de gemeente Lingewaal. Daarnaast komt 

de wijze van sturing op de doelbereiking door college en gemeenteraad aan bod. Daarmee beantwoordt dit 

hoofdstuk deelvraag 1 en 2 van dit onderzoek: “Wat zijn de doelstellingen van het afvalbeleid van de 

gemeente Lingewaal en op welke wijze is de raad daarbij betrokken” en “Op welke wijze sturen het college 

en de gemeenteraad op de doelbereiking?”  

1.1 / Rollen en verantwoordelijkheden bij afvalbeleid  

Lingewaal benut mogelijkheden voor eigen invulling afvalbeleid 

De kaders voor het afvalbeleid van gemeenten liggen in de Wet milieubeheer en het landelijk 

afvalbeheerplan (LAP)
2
. De Wet milieubeheer stelt dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor het inzamelen 

van huishoudelijk afval
3
.
 
Verder staat in deze wet dat gemeenten verplicht zijn groente-, fruit- en tuinafval 

gescheiden in te zamelen
4
. De gemeenteraad kan daarnaast besluiten om andere bestanddelen van 

huishoudelijke afvalstoffen afzonderlijk in te zamelen
5
. Hierbij kan gedacht worden aan glas, papier/karton, 

kunststof verpakkingsafval, textiel en klein chemisch afval. Tot slot zijn gemeenten volgens de Wet 

milieubeheer verantwoordelijk voor de inzameling van grofvuil.  De Wet milieubeheer verplicht Nederland om 

periodiek een of meerdere afvalplannen op te stellen. De uitwerking van deze verplichting is het landelijk 

afvalbeheerplan (LAP). Volgens het LAP dienen gemeenten zorg te dragen voor (gescheiden) inzameling 

van huishoudelijk afval en daar middels handhaving op toe te zien. Verder dienen gemeenten maatregelen 

te nemen om afvalpreventie en afvalscheiding te bevorderen. Ook zijn gemeenten volgens het LAP 

verantwoordelijk voor het inzamelen en verplaatsen van afvalwaterstromen (rioolwater).  

Binnen de kaders van de Wet milieubeheer en het LAP
6
 hebben gemeenten ruime marges voor het maken 

van eigen beleidskeuzes
7
, bijvoorbeeld bij de wijze en frequentie van inzameling. Lingewaal maakt gebruik 

van deze ruimte door het hanteren van een gedifferentieerd tarief, afhankelijk van het volume en de 

frequentie waarmee het afval aangeboden wordt.   

Invulling afvalzorgplicht is ondergebracht bij Avri 

De gemeente Lingewaal heeft ervoor gekozen de invulling van de afvalzorgplicht onder te brengen bij Avri 

(Afvalverwijdering Rivierenland). Avri doet dit ook voor de gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, 

Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel. Avri adviseert bij de 

ontwikkeling van afvalbeleid, verzorgt de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval, handhaaft de 

afvalstoffenverordening en verzorgt voorlichtingen over afval. Het AB van Avri stelt de hoogte van de 

afvalstoffenheffing vast nadat de tien gemeenten de mogelijkheid hebben gehad hier een zienswijze over in 

                                                        

2
 Landelijk Afvalbeheerplan 2009-2021, Naar een materiaalketenbeleid, 3 december 2014.  

3
 Landelijk Afvalbeheerplan, art. 10.21 (1). 

4
 Landelijk Afvalbeheerplan, art. 10.21 (2). 

5
 Landelijk Afvalbeheerplan, art. 10.21 (3). 

6
 Het LAP is vastgesteld op 11 november 2009 en op 24 december 2009 in werking getreden (25 november 2009, Staatscourant 

2009, 17866). De eerste wijziging van het LAP is vastgesteld op 16 februari 2010 en op 25 maart 2010 in werking getreden (24 
februari 2010, Staatscourant 2010, 2730). De tweede wijziging van het LAP is vastgesteld op 3 december 2014 en op 5 januari 
2015 in werking getreden (Staatscourant 8 december 2014, Nr 31258). 
7
 Landelijk Afvalbeheerplan 2009-2021, Naar een materiaalketenbeleid, 3 december 2014, p. 131.  
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te dienen.  Avri kent geen winstoogmerk: besparingen vloeien terug naar de gemeenten en hun inwoners. 

Andersom hebben gemeenten wel de plicht om te zorgen dat Avri te allen tijde over voldoende middelen 

beschikt om aan al zijn verplichtingen jegens derden te voldoen. Avri is een gemeentelijk 

samenwerkingsverband op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen. De tien gemeenten zijn zowel 

opdrachtgever als eigenaar.  

 

Avri is sinds 1 januari 2016 een zelfstandige gemeenschappelijke regeling  

De Avri is in 1989 opgericht als een zelfstandige gemeenschappelijke regeling, maar vanaf 1994 tot en met 

2015 heeft Avri onderdeel uitgemaakt van Regio Rivierenland (voorheen: Interregionaal Orgaan 

Rivierenland). Eind 2014 stemden alle gemeenteraden van de Regio Rivierenland in met het voorstel 

‘Verbetering samenwerking in Regio Rivierenland’. Dit voorstel was bedoeld om de samenwerking tussen de 

verschillende gemeenten te optimaliseren, met aandacht voor de kaderstellende en controlerende rol van de 

raad. Onderdeel van het voorstel was om te komen tot een splitsing van beleid en uitvoering. In de praktijk 

bleek het onderbrengen van zowel beleids- als uitvoeringstaken binnen dezelfde gemeenschappelijke 

regeling niet goed te werken
8
. Een aparte gemeenschappelijke regeling voor Avri zou daaraan tegemoet 

komen. Aangezien de gemeenten graag zagen dat Avri ook de afvalstoffenheffing als taak kreeg moest de 

verordenende bevoegdheid over worden gedragen en dat is alleen mogelijk via een gemeenschappelijke 

regeling. Op 10 september 2015 stemde de gemeenteraad van Lingewaal unaniem in met het vormen van 

een aparte gemeenschappelijke regeling Avri. De Regio Rivierenland heeft op 9 december 2015 

geconcludeerd dat alle bestuursorganen van deelnemende gemeenten zodanig hadden besloten en dat 

daarmee de afsplitsing van Avri en de wijziging van de GR Regio Rivierenland een feit was. Sinds 1 januari 

2016 is Avri daarom weer een zelfstandige gemeenschappelijke regeling.  

Er zijn verschillende doelstellingen voor de zelfstandige gemeenschappelijke regeling Avri geformuleerd, 

voornamelijk van organisatorische aard. De continuïteit zou beter gewaarborgd zijn met een bestuur dat tijd, 

kennis en betrokkenheid heeft bij Avri. Daarnaast zou deze constructie een beter inzicht moeten leveren in 

de financiële gegevens van Avri. Tot slot zou de efficiency verbeteren als gevolg van de verzelfstandiging
9
. 

In alle interviews werd de afsplitsing van Avri als een positieve ontwikkeling benoemd. Betrokkenen zijn met 

name positief over de verbeterde slagkracht door het wegnemen van een bestuurslaag en het creëren van 

een toegewijd bestuur.  

Lingewaal blijft verantwoordelijk voor het afvalbeleid 

Ondanks dat Avri de afvalzorgplicht invult voor Lingewaal, blijft de gemeente zelf verantwoordelijk voor het 

afvalbeleid. Bij het opstellen van beleid heeft Avri een adviserende rol. Zo doet Avri beleidsvoorstellen en 

rekent Avri beleidsopties door. Op basis van de input uit de 10 gemeenten stelt Avri beleid op en de 

gemeenteraden stellen het beleid vervolgens vast. 

1.2 / Doelstellingen afvalbeleid  

Visie en doelen afvalbeleid   

De doelstellingen voor het afvalbeleid van de gemeente Lingewaal liggen vast in de volgende documenten:  

1 LAP en VANG (landelijke doelstellingen) 

                                                        

8
 Voorstel van het dagelijks bestuur van de Regio Rivierenland, aan de raden en colleges: ‘Integrale besluitvorming afsplitsing 

Avri’, 29 juni 2015, p.1 

9
 Begroting Avri 2016 inclusief meerjarenbegroting t/m 2019.  
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2 Gelders Energie Akkoord 2016-2019 (regionale doelstellingen) 

3 Afvalstoffenplan Regio Rivierenland 2012-2016 (regionale doelstellingen) 

4 Toekomstvisie inzameling huishoudelijk afval/Goed Scheiden Loont (regionale doelstellingen) 

5 Kadernota milieu 2015-2018 (gemeentelijke doelstellingen) 

 

LAP en VANG (landelijke doelstellingen)  

De Wet milieubeheer en diverse internationale richtlijnen verplichten de Minister van Infrastructuur en Milieu 

om eens in de zes jaar een of meerdere afvalplannen op te stellen. De uitwerking van deze verplichting is 

het landelijk afvalbeheerplan (LAP). In 2003 trad het eerste LAP in werking. De geldigheidsduur van dat plan 

was van 2003 tot en met 2009. In 2009 trad het tweede landelijk afvalbeheerplan in werking. Hoewel dit 

tweede LAP officieel geldig was van 2009 tot 2015, is het derde LAP nog niet vastgesteld. Dit staat gepland 

voor 2017. Omdat het tweede LAP ook een doorkijk tot 2021 bevat, zijn de richtlijnen die erin staan nog 

steeds relevant. Binnen de kaders van het LAP is een uitvoeringsprogramma VANG (van afval naar 

grondstof) ontwikkeld. Dit programma is opgesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Rijksoverheid en de Koninklijke Vereniging voor Afval- en 

Reinigingsmanagement om gemeenten te helpen de nodige stappen te zetten naar een circulaire economie. 

De doelstellingen uit het LAP en het VANG komen overeen.  

Uit het VANG en het LAP wordt duidelijk dat de doelstelling met betrekking tot het recyclen van huishoudelijk 

afval voor 2015 op 65% was vastgesteld en voor 2020 op 75%. In 2025 moet verdere doorgroei gerealiseerd 

zijn om dit scheidingspercentage nog te verhogen. Daarnaast is een doelstelling van maximaal 100 kilo 

huishoudelijk restafval per inwoner per jaar vastgesteld voor 2020. Om houvast te geven voor gemeenten 

zijn vier actielijnen beschreven in het uitvoeringsprogramma VANG:  

/ Gemeenten formuleren ambitieuze beleidsdoelen;  

/ Gemeenten zijn in staat om werk te maken van de eigen beleidsdoelen;  

/ Burgers zijn gemotiveerd bij te dragen aan afvalpreventie en afvalscheiding;  

/ Ketenpartijen werken samen aan het sluiten van ketens.  

 

Gelders Energieakkoord 2016-2019 

Met het Gelders Energieakkoord wordt uitvoering gegeven aan de transitie naar duurzame 

energievoorziening binnen Gelderland. Binnen het akkoord wordt gewerkt met zogenaamde thematafels, 

waarin de betrokken partijen mogelijke beleidsplannen en –ontwikkelingen bespreken. De gemeente 

Lingewaal en Avri zijn beide partner van het Energieakkoord. De gemeente Lingewaal neemt deel aan de 

thematafel ‘voorbeeldige gemeente’, Avri neemt deel aan de thematafel ‘afval’. Met betrekking tot afval zijn 

in het uitvoeringsprogramma 2016-2019 de volgende doelstellingen geformuleerd: 

/ In 2020 is het restafval gedaald naar 100 kg per inwoner; 

/ In 2020 is er 75% afvalscheiding bij elke Gelderse gemeente; 

/ In 2030 is Gelderland afvalvrij; 

/ In 2016 is een monitoring voor de doelstellingen gerealiseerd.  

Deze doelstellingen sluiten aan bij de landelijke richtlijnen. Daarnaast zijn vijf onderwerpen benoemd die op 

korte termijn worden opgepakt door de deelnemers aan de thematafel afval: monitoring, fractie tuinafval 

apart ophalen, gescheiden inzameling bij hoogbouw verbeteren, een pilot luierinzameling en het delen van 

communicatiemiddelen. 
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Afvalstoffenplan Regio Rivierenland 2012-2016 
De programmaraad

10
 van de Regio Rivierenland heeft in 2012 een strategisch beleidsdocument voor het 

afvalbeleid in de regio opgesteld: het Afvalstoffenplan Regio Rivierenland. Dit afvalstoffenplan had een 
looptijd tot 2016 en sloot aan bij de ambities uit het LAP en het VANG. Drie doelstellingen stonden centraal 
in dit document: 

/ Stimuleren van preventie van afvalstoffen; 

/ Verhogen van de nuttige toepassing van het totaal aan huishoudelijk afval; 

/ Vermindering van de uitstoot van CO2. Elimineren van de verspreiding van gevaarlijke stoffen.  

Op dit moment werkt  Lingewaal samen met de overige deelnemende gemeenten aan nieuw regionaal 
beleid.  
 

Toekomstvisie inzameling huishoudelijk afval (Goed Scheiden Loont)   

Op 25 januari 2013 werd de notitie ‘toekomstige afvalinzameling’ aan de Regio Rivierenland overlegd. Hierin 

werden drie opties voor afvalinzameling genoemd die zouden bijdragen aan het behalen van het 

streefpercentage van 65% (doelstelling LAP) voor de recycling van huishoudelijk afval:  

/ omgekeerd inzamelen; 

/ de droge herbruikbare fractie inzamelen; 

/ tariefdifferentiatie volume/frequentie. 

Bij een tariefdifferentiatie volume/frequentie (‘diftar’) is er een verband tussen het afvalaanbod en de 

afvalstoffenheffing. Elke inwoner betaalt een vastgesteld gedeelte van de heffing en een variabel deel dat 

afhankelijk is van hoe vaak een bepaalde hoeveelheid afval wordt aangeleverd. De hoogte van de 

afvalstoffenheffing wordt dus gebruikt als negatieve of positieve prikkel bij het aanbieden van afval. Hoewel 

diftar een positieve prikkel kan vormen, kan het tegelijkertijd aanzetten tot ongewenst gedrag, zoals 

belastingfraude en illegale dumpingen. Bij de invoering van diftar moet dan ook steeds goed worden bezien 

wat mogelijk ongewenste neveneffecten en de mogelijkheden voor handhaving kunnen zijn. Omdat lokale 

omstandigheden bepalend zijn voor de effectiviteit van een dergelijk systeem, de omvang van de 

ongewenste neveneffecten en de mogelijkheden om deze te beperken, wordt in het LAP geen algemeen 

advies over de introductie van diftar gegeven. Het blijft de verantwoordelijkheid van de gemeenten om de 

voor- en nadelen af te wegen en een beslissing over diftar te nemen. De toen nog verantwoordelijke Regio 

Rivierenland (en daarmee de gemeente Lingewaal) besloot uiteindelijk te kiezen voor het systeem van 

gedifferentieerde tarieven op basis van volume/frequentie. Hiermee werd een stap gezet om twee doelen te 

verwezenlijken:  

/ Het percentage huishoudelijk afval dat gerecycled wordt te vergroten van 55% naar minimaal 65% in 

2015;  

/ Het realiseren van financiële voordelen. 

Het gedifferentieerde tarief is via het project Goed Scheiden Loont ingevoerd. Het streven was dat bij de 

invoering van het nieuwe systeem de kwaliteit van de dienstverlening minimaal gelijk zou blijven. De 

gemeenteraad van Lingewaal is in de vergadering van 6 december 2012 geïnformeerd over het volume-

frequentie-tariefsysteem. Van de drie opties had tariefdifferentiatie zich bewezen als zijnde effectief, zowel in 

het creëren van hoger hergebruik als in het bereiken van lagere kosten. Het systeem was op dat moment in 

35% van de gemeenten ingevoerd, wat maakte dat inzichtelijk was wat de voordelen zouden zijn. 

 

 

 

                                                        

10
 In de programmaraden werden deelterreinen van beleid besproken. Naar aanleiding van een evaluatie van de 

bestuursstructuur in 2010, is in 2014 besloten de programmaraden op te heffen.  
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Kadernota milieu 2015-2018 

In de Kadernota milieu van de gemeente Lingewaal is aandacht voor gescheiden inzameling, stookbeleid en 

zwerfafval. Lingewaal stelt geen aanvullende doelen bovenop de doelen die landelijk en regionaal zijn 

vastgesteld. In de Kadernota milieu 2015-2018 staan de volgende uitgangspunten voor het afvalbeleid: 

/ Stimuleren gescheiden afvalinzameling tot minimaal 65% hergebruik;  

/ Inzameling van huishoudelijk afval is gedelegeerd aan Avri;   

/ Bevorderen van het schoonhouden van de leefomgeving;  

/ Het bevorderen van preventie, hergebruik en nuttige toepassing van afvalstoffen door communicatie, 

voorlichting en projecten. Het is belangrijk dat inwoners regelmatig worden gewezen op de praktische 

mogelijkheden voor preventie van afval;  

/ Uitvoering geven aan het terughoudend stookbeleid;  

/ Zwerfafval bestrijden. 

 

De doelstellingen uit bovenstaande documenten kunnen als volgt samengevat worden:  

 

Kader Doelen 

LAP & VANG  / Minimaal 65% hergebruik huishoudelijk afval in 2015;  

/ Minimaal 75% hergebruik huishoudelijk afval in 2020;  

/ Maximaal 100 kg huishoudelijk restafval per inwoner per jaar 

in 2020;  

/ Doorgroei om tot een maximaal scheidingspercentage te 

komen in 2025.  

Gelders Energieakkoord en 

uitvoeringsprogramma 2016-2019 

/ In 2020 is het restafval gedaald naar 100 kg per inwoner; 

/ In 2020 is er 75% afvalscheiding bij elke Gelderse gemeente; 

/ In 2030 is Gelderland afvalvrij; 

/ In 2016 is de monitoring voor de doelstellingen gerealiseerd. 

Afvalstoffenplan Regio Rivierenland 

2012-2016 

/ Stimuleren van preventie van afvalstoffen; 

/ Verhogen van de nuttige toepassing van het totaal aan 

huishoudelijk afval; 

/ Vermindering van de uitstoot van CO2;  

/ Elimineren van de verspreiding van gevaarlijke stoffen. 

Toekomstvisie inzameling 

huishoudelijk afval (Goed Scheiden 

Loont)   

/ Het percentage huisafval dat gerecycled wordt vergroten van 

55% naar minimaal 65%;  

/ Realiseren van financiële voordelen;  

/ Minimaal gelijk blijven van kwaliteit van dienstverlening bij 

invoering van een gedifferentieerd tarief.   

Kadernota milieu 2015-2018 / Stimuleren gescheiden afvalinzameling tot minimaal 65% 

hergebruik;  

/ Bevorderen van het schoonhouden van de leefomgeving;  

/ Het bevorderen van preventie, hergebruik en nuttige 

toepassing van afvalstoffen door communicatie, voorlichting 

en projecten;  

/ Uitvoering geven aan het terughoudend stookbeleid;  

/ Zwerfafval bestrijden. 
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Afvalbeleid is niet actueel, nieuw beleid is in ontwikkeling 

De doelstellingen uit de Kadernota milieu 2015-2018 sluiten niet aan bij de landelijke doelstelling van 75% 

afvalscheiding in 2025. In de Kadernota milieu wordt namelijk nog uitgegaan van een scheidingspercentage 

van 65%. Ook het door de Regio Rivierenland opgestelde afvalstoffenbeleid is niet actueel. Op dit moment 

wordt er door de tien deelnemende gemeenten aan Avri wel gewerkt aan nieuw beleid. Het nieuwe beleid 

zal aansluiten bij de landelijke normen. In de interviews kwam naar voren dat in het nieuwe beleid meer 

aandacht zal zijn voor visie en ambitie. Daarom zal in het nieuwe afvalstoffenbeleid onderscheid gemaakt 

worden tussen een visiestuk en een uitvoeringsplan dat daarop volgt. Op dit moment wordt  een 

toekomstvisie opgesteld waarin de doelstellingen en het streven van de tien gemeenten op het gebied van 

afval verwoord staan. Het nieuwe afvalstoffenbeleid moet door de gemeenteraden vastgesteld worden. Op 

dit moment (zomer 2016) wordt gewerkt aan het vaststellen van de visie en doelstellingen. Naar verwachting 

is dit stuk eind 2016 gereed, waarna er in 2017 een uitvoeringsplan wordt geschreven. 

1.3 / Sturing door het college en de gemeenteraad  

Lingewaal heeft, sinds de GR Avri, invloed in zowel het AB als het DB van Avri   

Het bestuur van Avri bestaat uit een algemeen bestuur (AB), een dagelijks bestuur (DB) en een voorzitter
11

. 

Het algemeen bestuur bestaat uit tien leden, waarbij elke gemeenteraad één lid aanwijst. De raden wijzen 

voor hun lid tevens een plaatsvervangend lid aan. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter en twee 

overige door en uit het algemeen bestuur aan te wijzen leden. Bij besluit van 10 september 2015 is door de 

raad van Lingewaal besloten om wethouder Bel aan te wijzen als lid, en wethouder Van Bezooijen als 

plaatsvervangend lid van het AB namens de gemeente Lingewaal. Wethouder Bel is tevens lid van het DB. 

Door deze positie heeft de gemeente inspraak in het bestuur en bijvoorbeeld bij het benoemen van 

bepaalde ambtenaren, het vaststellen van de ontwerpbegroting en het vaststellen van de rekening. 

Avri legt de begroting en jaarrekening voor aan de raad 

Avri werkt met een begroting, en met algemene financiële en beleidsmatige kaders. De kaders worden de 

raden toegestuurd, uiterlijk op 15 april van het jaar voorafgaand aan het jaar dat de begroting betreft. De 

ontwerpbegroting wordt acht weken voordat deze wordt aangeboden aan het algemeen bestuur aan de 

raden toegezonden
12

. De ontwerpbegroting is voor eenieder in te zien. De raden kunnen hun zienswijze 

over de ontwerpbegroting naar voren brengen zodat deze aan het algemeen bestuur worden voorgelegd 

tezamen met de ontwerpbegroting. Ook over de jaarrekening kunnen raden zienswijzen indienen bij het 

algemeen bestuur
13

 voordat deze wordt vastgesteld. De jaarrekening wordt door het dagelijks bestuur vóór 

15 april van het jaar volgende op het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft aan de raden gestuurd. 

Werkwijze is dat er door twee gemeenten een modelzienswijze op de begroting of jaarrekening wordt 

gemaakt. Dit jaar was de modelzienswijze niet op tijd klaar om in de gemeenteraad van Lingewaal 

behandeld te worden. Daarom is een eigen zienswijze opgesteld. Volgend jaar hoopt Lingewaal wel het 

model te gebruiken. Betrokkenen geven aan dat de modelzienswijze over het algemeen ook wordt 

overgenomen door alle gemeenten.  

 

                                                        

11
 Gemeenschappelijke regeling Avri, artikel 5 en 15.  

12
 Gemeenschappelijke regeling Avri, art. 27. 

13
 Gemeenschappelijke regeling Avri, art. 28. 
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De vroegtijdige beschikbaarheid van stukken bemoeilijkt sturing en vermindert slagkracht  

De agenda en stukken van het algemeen bestuur zijn vroegtijdig beschikbaar, namelijk acht weken van te 

voren. Dit is vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling. Deze ruime periode moet raden in de 

gelegenheid stellen met hun lid van het algemeen bestuur, in het geval van Lingewaal dus ook dagelijks 

bestuur, van gedachten te wisselen over de besluiten die het algemeen bestuur gaat nemen en de door de 

raad gewenste input van het lid daarbij. Uit de interviews blijkt dat een termijn van acht weken niet goed 

werkbaar is. Het is voor de ambtelijke organisatie niet goed mogelijk om de stukken voor een vergadering op 

een adequate wijze te prepareren. Het kan namelijk voorkomen dat de stukken voor een aankomende 

vergadering reeds voor de vorige vergadering aangeleverd moeten worden. 

Platformbijeenkomsten worden niet optimaal benut  

Het algemeen bestuur vergadert volgens de gemeenschappelijke regeling ten minste twee keer per jaar. In 

de praktijk is dit vijf of zes keer per jaar. Voor het dagelijks bestuur zijn geen verplichte vergaderfrequenties 

vastgesteld. Voorafgaand aan alle vergaderingen van het algemeen bestuur vindt een platformbijeenkomst 

plaats. De platformbijeenkomsten hebben tot doel raadsleden met elkaar in gesprek te brengen over de 

voorstellen op de agenda, om zo de wensen en bedenkingen van de verschillende raden te betrekken bij de 

besluitvorming in het algemeen bestuur. Ook kan het bestuur van Avri rechtstreeks bevraagd worden. 

Raadsleden kunnen de informatie uit de platformbijeenkomsten gebruiken als input voor de standpunten die 

ze aan hun portefeuillehouder meegeven. Het platform heeft geen zeggenschap. Naast raadsleden, kunnen 

wethouders en burgemeesters van de betrokken gemeenten aan de beraadslagingen van de 

platformbijeenkomsten deelnemen. Uit de interviews blijkt dat de opkomst bij de platformbijeenkomsten tot 

nu toe erg laag is. Dat betekent dat een mogelijkheid tot sturing op de doelbereiking niet volledig benut 

wordt door raadsleden en college. Betrokkenen geven wel aan dat de bijeenkomsten zowel qua inhoud als 

vorm van voldoende kwaliteit zijn. Mogelijke verklaringen die betrokkenen voor de lage opkomst geven zijn 

dat raadsleden tevreden zijn met de gang van zaken, dat griffies de uitnodigen efficiënter kunnen 

verspreiden en dat de platformbijeenkomsten samenvallen met raadsvergaderingen.  

Lingewaal neemt geen pluspakket af bij Avri  

De taken die Avri uitvoert voor de gemeente Lingewaal zijn uitgewerkt in een dienstverleningsovereenkomst 

tussen Avri en Lingewaal. In de dienstverleningsovereenkomst wordt ook de financiële bijdrage van de 

gemeente geregeld. De raden en colleges hebben de mogelijkheid om aanvullende taken aan Avri op te 

dragen in een pluspakket. Lingewaal neemt enkel het basispakket af en maakt dus geen gebruik van deze 

mogelijkheid.  

Gemeente Lingewaal ziet zichzelf sterker als opdrachtgever sinds Avri een zelfstandige GR is  

Uit de interviews blijkt dat de gemeente Lingewaal zichzelf sterker als opdrachtgever ziet sinds Avri een 

zelfstandige gemeenschappelijke regeling is. Wel geven betrokkenen aan dat dit opdrachtgeverschap nog 

sterker tot uiting zou kunnen komen. Op dit moment bepaalt Avri bijvoorbeeld de agenda van de ambtelijke 

overleggen. Deze overleggen worden ook voorgezeten door medewerkers van Avri. Gemeenten zouden 

meer kunnen sturen op doelbereiking door dit zelf te doen
14

.  

 

                                                        

14
 Op 4 juli 2016 (na afronding van de onderzoeksperiode) zijn twee voorzitters gekozen vanuit de gemeenten. 
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2 Doelbereiking 
Dit hoofdstuk beantwoordt deelvragen 3 en 4 van het onderzoek: “In hoeverre zijn de doelstellingen uit het 

afvalbeleid bereikt?” en “Op welke wijze houdt de gemeente zicht op doeltreffendheid van het afvalbeleid?” 

2.1 / Zicht op doeltreffendheid  

Beschikbare verantwoordingsinformatie nog niet optimaal benut 

Door de loskoppeling van Avri van de gemeenschappelijke regeling Regio Rivierenland ontstaat er meer 

ruimte om op Avri toegespitste voortgang- en verantwoordingsrapportages te maken. De achterliggende 

gedachte is dat dit moet leiden tot grotere transparantie: raadsleden hebben beter zicht op het reilen en 

zeilen binnen Avri en hebben daardoor meer mogelijkheden om te sturen op doelbereiking. Betrokkenen 

geven aan dat Avri nog wel een verbeterslag kan maken op het gebied van informatiehuishouding. Dit is ook 

geconstateerd door Deloitte in de managementletter 2014 en onderschreven in de nota Risicomanagement 

en Weerstandsvermogen van juni 2015
15

. Om diensten te kunnen verlenen aan de gemeenten en de daarbij 

behorende verantwoording af te leggen, is het noodzakelijk om een informatiehuishouding te hebben waarbij 

op de juiste  tijd, betrouwbare informatie, in de juiste vorm en op de juiste plaats wordt geleverd. Avri kan 

nog niet volledig voorzien in deze rapportage- en  verantwoordingsverplichtingen. Een actievere vraag van 

de gemeenten naar sturingsinformatie kan bijdragen aan een betere verantwoording. Op dit moment heeft 

Avri wel al de beschikking over informatie over prestaties op het gebied van afvalscheiding en handhaving. 

Lingewaal ontvangt van Avri cijfers over de scheidingspercentages, de hoeveelheden ingezameld afval, de 

aantallen klachten en aantallen gevallen van handhaving. Deze gegevens lenen zich voor 

publieksvriendelijke presentatie, maar een dergelijke presentatie heeft de rekenkamercommissie niet 

aangetroffen. Ook de producten uit het basispakket zijn bijvoorbeeld niet meetbaar geformuleerd. 

Terugkoppeling per product is hierdoor niet mogelijk.  

Avri benoemt de knelpunten rondom de informatievoorziening ook in haar Meerjarenbegroting 2016-2019. 

De afsplitsing van Avri van Regio Rivierenland zorgt ervoor dat Avri een eigen IT-structuur moet 

ontwikkelen. De ambities en doelstellingen op het gebied van de informatievoorziening van Avri zijn 

vastgelegd in het Informatiebeleidsplan 2015–2020. Aan de hand van een zogenaamd informatiehuis, 

waarin de voor verandering relevante clusters worden beschreven, is een tijdslijn beschreven waaruit 

duidelijk wordt dat de meeste processen die het informatiebeleidsplan vereist in 2016 zullen worden 

afgerond.  

 

Verslagen Avri geven duidelijkheid over afvalscheidingspercentages  

Avri produceert jaarlijks een verslag waarin wordt gekeken naar de vooruitgang op de doelstellingen van 

Avri. In het verslag wordt ook per afvalstroom geregistreerd hoeveel kilo per inwoner van de Regio 

Rivierenland wordt aangeleverd. Hierdoor is duidelijk in welke stromen nog winst valt te behalen en welke 

stromen zo goed als geoptimaliseerd zijn. Dit geeft aanknopingspunten om te beslissen wat er nog 

verbeterd kan worden op het gebied van afvalscheiding. Avri zorgt daarnaast voor jaarlijkse verslaglegging 

per gemeente voor de volgende diensten: 

- Inzameling restafval minicontainers 

- Inzameling restafval ondergrondse brengvoorzieningen 

- Inzameling GFT minicontainers 

- Inzameling papier minicontainers 
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- Inzameling kunststofverpakkingsafval 

- Inzameling KCA 

- Inzameling grofvuil 

- Inzameling verpakkingenglas in brengvoorziening 

- Inzameling kunststof verpakkingen in brengvoorzieningen 

- Inzameling papier in brengvoorzieningen 

- Inzameling textiel in brengvoorzieningen 

- Inzameling frituurvet in brengvoorzieningen 

Het is niet duidelijk wat de gemeente Lingewaal met deze gegevens doet. Door de kennis per afvalstroom te 

benutten zou Lingewaal kunnen sturen op wat er nodig is om voor een bepaalde afvalstroom een hoger 

scheidingspercentage te bereiken. Één bekend voorbeeld van de toepassing van deze gegevens is dat in 

regionaal verband door Avri wordt onderzocht wat nodig is om het scheidingspercentage van bepaalde 

afvalstromen te verbeteren. Omdat onderzoeken alleen kunnen plaatsvinden via het pluspakket van Avri 

heeft het de voorkeur van Lingewaal om onderzoeken regionaal te organiseren in plaats van per gemeente. 

Lingewaal kan gemeentelijke doelstellingen op het gebied van afval monitoren 

De gemeente Lingewaal monitort de voortgang van de doelstellingen uit de Kadernota milieu 2015-2018. Er 

zijn indicatoren vastgesteld om inzichtelijk te maken wat er verandert op het gebied van stookontheffingen, 

gescheiden afval en projecten zwerfafval. In de onderstaande tabel staan deze indicatoren, inclusief een 

planning, weergeven
16

.   

Monitoring Planning  Indicatoren 

Stookontheffingen Jaarlijks Aantal verleende ontheffingen 

Gescheiden afval Jaarlijks Percentage gescheiden afval en 

mogelijkheid hergebruik 

Projecten zwerfafval Jaarlijks Aantal projecten zwerfafval en het 

resultaat hiervan 

 

De indicatoren dragen bij  aan de mate waarin gemeten kan worden of doelstellingen worden behaald. Zo is 

in 2015 het project ‘Schone en Beleefbare Waal’ gestart. In dit project ruimden vrijwilligers het zwerfafval op. 

Zij kregen hiervoor een vergoeding. Van het ingezamelde afval is vervolgens een kunstwerk gemaakt. 

Bovenstaande indicatoren zijn kwantitatief, en daarmee goed te meten. Het afvalscheidingspercentage is 

bekend en dit kan gebruikt worden voor sturing. Met betrekking tot zwerfafval is de indicator weliswaar 

makkelijk meetbaar, maar het effect van deze projecten is lastig te definiëren. De aantallen van projecten of 

de scheidingspercentages geven niet direct trendmatig inzicht. De basisrapportages van Avri bieden inzicht 

in de scheidingspercentages sinds 2014.  

2.2 / Bereiken doelstellingen afvalbeleid 

De doelstellingen van het afvalbeleid in Lingewaal zijn in beweging. Voor 2015 werd gestreefd naar een 

afvalscheidingspercentage van 65%. Nadat deze doelstelling behaald was, is een nieuw 

scheidingspercentage vastgesteld, namelijk 75%. Ook de hoeveelheid restafval per persoon per jaar is 

gedaald en daarmee verschijnt een voorzichtige stip op de horizon voor een afvalvrije regio. De 

bewegelijkheid van de doelstellingen is meegenomen bij de analyse van de mate waarin de doelstellingen 

van het afvalbeleid in Lingewaal behaald zijn.  
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De hoeveelheid restafval daalt in Lingewaal, maar blijft meer dan gemiddeld in de regio 

Uit de rapportage basispakket Lingewaal 2015 blijkt dat de hoeveelheid restafval in Lingewaal daalt, ook na 

invoering van Goed Scheiden Loont. Wel levert Lingewaal nog iets meer restafval dan gemiddeld in de regio 

(135 kg restafval per persoon per jaar t.o.v. 129 kg). Lingewaal levert betrekkelijk veel papier in (63kg 

tegenover 56kg in de regio), maar ruim minder GFT-afval dan gemiddeld (127kg tegenover 142kg in de 

regio). Wellicht valt in de scheiding van GFT dus nog winst te behalen die ook zichtbaar wordt in de 

hoeveelheid restafval. Anderzijds draagt de gemeente aan dat er mogelijk andere oorzaken zijn voor het 

achterblijven van het scheidingspercentage GFT, zoals het feit dat inwoners in het verleden goedkoop een 

compostbak konden aanschaffen en dat inwoners soms zelf plaats hebben voor een composthoop. Met 

betrekking tot afval bij de milieustraten valt op dat Lingewaal de laatste jaren meer afval aanbiedt. De 

hoeveelheid afval die daar wordt aangeboden is gelijk aan het gemiddelde van de regio.  

Diftar heeft een groot positief effect op het afvalscheidingspercentage 

Avri heeft zowel in 2014 als in 2015 onderzoek laten doen naar de effecten van Goed Scheiden Loont in de 

Regio Rivierenland. Uit dit onderzoek werd duidelijk dat Goed Scheiden Loont leidde tot een afname van de 

totale hoeveelheid afval met 6%. Daarnaast werd de landelijke scheidingsdoelstelling van een 

afvalscheidingspercentage van 65% (zoals het ook in de Kadernota milieu staat) ruimschoots gehaald: in 

2014 is het percentage voor de hele regio uitgekomen op 69,6% en voor Lingewaal 68%. In 2014 kwamen 

de projectkosten € 35.000 boven het vooraf bepaalde budget van € 368.000 uit, maar omdat de opbrengsten 

uit de afvalstoffenheffing € 206.000 hoger waren dan verwacht is dit ruimschoots terugverdiend
17

. Goed 

Scheiden Loont draagt dus bij aan het behalen van de doelstellingen uit het LAP. Bovendien levert dit voor 

de gemeente een kostenbesparing op, aangezien een eventuele winst van Avri terugvloeit naar de 

gemeenten. Nu de Regio gezamenlijk in 2015 al 69% haalde lijkt de volgende doelstelling (75% in 2020) 

haalbaar. Toch kan ook al worden nagedacht over de doelstellingen die hierna volgen. Dit gebeurt onder 

andere met de nieuwe regionale ambitie. Deze moet nog worden vastgesteld.
18

 Uit het LAP volgt dat een 

maximaal scheidingspercentage moet worden nagestreefd.   

Hoeveelheid huishoudelijk afval in de regio neemt af 

Uit de rapporten ‘Regionale Sorteerresultaten 2014’ en ‘Regionale Sorteerresultaten 2015’ van Eureco blijkt 

dat tijdens Goed Scheiden Loont in 2014, 9% minder afval werd aangeboden dan in 2013. In 2015 werd 6% 

minder afval aangeboden dan in 2013. Daarnaast blijkt uit de evaluatie van Goed Scheiden Loont dat in 

2014 38% minder restafval werd ingezameld dan in 2013.  

Hoeveelheid zwerfafval onduidelijk 

Een mogelijk nadeel van een afvalinzamelingssysteem op basis van gedifferentieerde tarieven is dat 

mensen eerder geneigd kunnen zijn om hun afval te dumpen, in plaats van gebruik te maken van de 

ondergrondse containers. Immers: elke keer dat de container wordt gebruikt, moet er betaald worden. Om te 

bepalen of het beleid hier invloed op had, werd in de eerste helft van 2014 bijgehouden hoeveel zwerfafval 

er was. Op basis van deze data, gecombineerd met de informatie van het half jaar daarvoor, kon niet 

worden geconcludeerd dat er een toename van dumpingen had plaatsgevonden. Daarom is in de tweede 

helft van 2014 niet gemonitord. Gedurende 2014 hebben een paar gemeenten Avri echter wel laten weten 

dat zij een toename van het zwerfafval ervaarden. Om het zwerfafval in de regio te beperken zou opnieuw 

een monitor kunnen worden ingesteld, om zo te bepalen welke invloed Goed Scheiden Loont heeft op de 
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hoeveelheid zwerfafval in de gemeente. Er komen weinig formele klachten van burgers binnen (één in 

2015).  

Rommel en bijplaatsing bij ondergrondse containers toegenomen 

Met hetzelfde motief als bij het zwerfafval, wordt afval soms geplaatst naast de ondergrondse containers in 

plaats van erin. Uit de evaluatie van Goed Scheiden Loont blijkt dat er  regionaal een significante toename 

(175%, van 268 in 2013 naar 829 in 2014) van het aantal klachten rondom bijplaatsing/rommel is geweest. 

Volgens Avri kan dit te maken hebben met het feit dat er meerdere locaties zijn gekomen om afval aan te 

bieden (van 150 in 2013 naar 345 in 2014), maar de kosten van het gebruik van de container kunnen ook 

een prikkel vormen. Daarnaast geeft Avri aan dat vrijwilligers vroeger het afval op zouden ruimen zonder 

extra kosten, maar dat het nu een inwoner geld kost om de bijgeplaatste zakken in de container te 

deponeren. Dat moedigt niet aan om bijgeplaatst afval op te ruimen. 

Hoewel er regionaal een grote toename van het aantal meldingen wordt geconstateerd komen er weinig 

formele klachten binnen van burgers van Lingewaal over dit onderwerp. In 2015  kwam er één over 

afvaldumping  (t.o.v. 0 in 2014). Hierbij is van belang om aan te tekenen dat er in Lingewaal weinig 

ondergrondse containers zijn omdat er weinig hoogbouw is in Lingewaal. Over het verkeerd aanbieden zijn 

wel meerdere klachten binnengekomen. Zo is in 2015 drie keer melding gemaakt van afval rondom een 

ondergrondse container (t.o.v. 0 in 2014) en twee keer van rommel/zwerfaval bij de aanbiedplek voor 

minicontainers of in de openbare ruimte (gelijk met 2014). Desondanks zijn dit geen grote getallen. Hoewel 

hier veel verschillende zaken aan de orde kunnen zijn, zou het ook zo kunnen zijn dat inwoners van 

Lingewaal het klachtenmeldpunt niet goed weten te vinden. 

Variabele afvalstoffenheffing zorgt voor een vermindering van de kosten voor de burger 

De afvalstoffenheffing bestaat uit een vast (basis) en flexibel deel, afhankelijk van wat er aan restafval wordt 

aangeleverd. Voor 2016 bedragen de vaste kosten € 127. De afvalstoffenheffing wordt hoger naarmate 

meer restafval wordt aangeleverd. De achterliggende gedachte is dat dit een financiële prikkel oplevert voor 

de burger om het afval goed te scheiden. Hoewel de (gemiddelde) afvalstoffenheffing afnam tussen 2010 (€ 

270) en 2015 (€ 171) is niet zeker of dit blijvend financiële voordelen oplevert. Het dalen van de 

afvalstoffenheffing gebeurde gedeeltelijk door het gebruiken van reservegelden. Sinds 2015 stijgt de 

afvalstoffenheffing weer. Daarmee lijkt het financiële voordeel in de mate waarin dit tussen 2010 en 2015 

zichtbaar was niet blijvend. Wel is het zo dat voor 2019 een gemiddelde afvalstoffenheffing van € 208 wordt 

begroot, wat ondanks de stijging sinds 2015 lager is dan de afvalstoffenheffing in 2010. In dat opzicht levert 

de variabele afvalstoffenheffing een financieel voordeel op. 

Begrote stijging van de afvalstoffenheffing is goed onderbouwd 

Dit jaar stijgt de afvalstoffenheffing voor het eerst in vijf jaar. Avri heeft begroot dat de voorgestelde 

gemiddelde afvalstoffenheffing stijgt met € 17 per 2016. Dit is ten opzichte van de gemiddelde heffing in 

2015 (€ 171) een stijging van bijna 10%. Avri kan de stijging in kosten goed onderbouwen. De variabele 

opbrengsten voor Avri nemen af door beter scheidingsgedrag, daarom stijgt de vaste bijdrage met € 19. De 

extra kosten komen voort uit een tekort voor de stortplaats (€ 8), de dalende inkomsten uit grondstoffen      

(€ 10), en rentelasten (€ 2). Door het combineren van aanslagjaren wordt € 3 bespaard. Tot en met 2019 

stijgt het  basistarief tot € 147 en de voorgestelde gemiddelde afvalstoffenheffing komt uit op € 208. 

Geïnterviewden geven aan dat de stijging van de afvalstoffenheffing begrijpelijk is. De raad heeft er daarom 

voor gekozen geen zienswijze in te dienen op de begroting 2017. 
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Doelbereiking per kader  

 

Kader Doelen Doelbereiking  

LAP & VANG  / Minimaal 65% hergebruik 

huishoudelijk afval in 2015;  

/ Minimaal 75% hergebruik 

huishoudelijk afval in 2020;  

/ Doorgroei om tot een maximaal 

scheidingspercentage te komen in 

2025; 

/ Maximaal 100 kg huishoudelijk 

restafval per inwoner per jaar in 2020.  

Het scheidingspercentage van 

65% is behaald. De gemeente 

Lingewaal is goed op weg om 

ook het percentage van 75% 

te behalen. Onduidelijk is 

welke acties door de 

gemeente Lingewaal of de 

regio worden ondernomen om 

tot een maximaal 

scheidingspercentage te 

komen in 2025. In 2015 

leverde Lingewaal 135 kg 

restafval. Het is nog 

onduidelijk welke acties 

worden ondernomen om dit 

terug te brengen tot 100 kg 

per inwoner per jaar in 2020.   

Gelders Energieakkoord en 

uitvoeringsprogramma 2016-

2019 

/ In 2020 is het restafval gedaald naar 

100 kg per inwoner; 

/ In 2020 is er 75% afvalscheiding bij 

elke Gelderse gemeente; 

/ In 2030 is Gelderland afvalvrij; 

/ In 2016 is de monitoring voor de 

doelstellingen gerealiseerd. 

Het scheidingspercentage van 

75% in 2020 lijkt haalbaar. De 

reductie naar 100 kg restafval 

per inwoner in 2020 vereist 

nog grote stappen. Een 

afvalvrije gemeente vraagt om 

vorderingen binnen Lingewaal 

en op regionaal niveau. Op dit 

moment is niet in te schatten 

of Lingewaal dit zal bereiken. 

De monitoring voor de 

doelstellingen moet in 

regionaal verband nog 

georganiseerd worden.  

Afvalstoffenplan Regio 

Rivierenland 2012-2016 

/ Stimuleren van preventie van 

afvalstoffen; 

/ Verhogen van de nuttige toepassing 

van het totaal aan huishoudelijk afval; 

/ Vermindering van de uitstoot van CO2;  

/ Elimineren van de verspreiding van 

gevaarlijke stoffen. 

Door middel van ‘Goed 

Scheiden Loont’ werd de 

preventie van afvalstoffen 

gestimuleerd en wordt er 

gewerkt aan het verhogen van 

de nuttige toepassing van het 

totaal aan huishoudelijk afval. 

Dit onderzoek richt zich niet 

op de vermindering van CO2 

uitstoot of het elimineren van 

de verspreiding van 

gevaarlijke stoffen.  

Toekomstvisie inzameling / Het percentage huisafval dat 65% afvalscheiding is 
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huishoudelijk afval (Goed 

Scheiden Loont)   

gerecycled wordt vergroten van 55% 

naar minimaal 65%;  

/ Realiseren van financiële voordelen;  

/ Minimaal gelijk blijven van kwaliteit van 

dienstverlening bij invoering van een 

gedifferentieerd tarief.   

behaald. De financiële 

voordelen lijken deels van 

tijdelijke aard te zijn geweest 

nu de afvalstoffenheffing stijgt 

tot en met 2019. De 

afvalstoffenheffing lijkt wel 

onder de heffing van 2010 te 

blijven (€ 270 in 2010, € 208 

in 2019). Op kwaliteit van de 

dienstverlening wordt op dit 

moment niet gestuurd, maar 

inwoners geven Avri een ruim 

voldoende (zie hoofdstuk 

inwonersconsultatie).  

Kadernota milieu 2015-2018 / Stimuleren gescheiden 

afvalinzameling tot minimaal 65% 

hergebruik;  

/ Bevorderen van het schoonhouden 

van de leefomgeving;  

/ Het bevorderen van preventie, 

hergebruik en nuttige toepassing van 

afvalstoffen door communicatie, 

voorlichting en projecten;  

/ Uitvoering geven aan het 

terughoudend stookbeleid;  

/ Zwerfafval bestrijden. 

65% afvalscheiding is 

behaald. Door middel van 

projecten (bijvoorbeeld 

Schone en Beleefbare Waal) 

wordt het schoonhouden van 

de leefomgeving en het 

bestrijden van zwerfafval 

nagestreefd. Voor zwerfafval 

zou monitoring kunnen helpen 

bij het inzichtelijk maken van 

het probleem. Dit onderzoek 

richt zich niet op het 

stookbeleid.  
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3 Inwonersconsultatie 
Om de ervaringen en meningen van de inwoners van Lingewaal over het afvalbeleid te peilen is een 

inwonersconsultatie gehouden. De uitkomsten van de inwonersconsultatie staan beschreven in dit 

hoofdstuk. Daarmee geeft dit hoofdstuk antwoord op de deelvragen 5, 6 en 7. “Hoe ervaren de inwoners van 

de gemeente Lingewaal het afvalbeleid?”, “In welke mate ervaren inwoners dat ze bijdragen aan de 

realisatie van de doelstellingen van het afvalbeleid in de Gemeente Lingewaal?” en  “Welke 

handelingsperspectieven kunnen op basis van de inwonersconsultatie worden meegegeven aan de 

gemeente?”  

3.1 / Aanpak 

De inwonersconsultatie vond plaats door middel van een online vragenlijst. Met geo-targeting kan de fysieke 

locatie van een internetgebruiker achterhaald worden, bijvoorbeeld aan de hand van een IP-adres, of de 

locatiegegevens van iemands mobiele telefoon. Op deze manier werden inwoners locatiegericht benaderd. 

In Lingewaal zijn inwoners benaderd via Facebook, Nu.nl en de websites van TMG media groep. Daarnaast 

is een openbare hyperlink beschikbaar gesteld aan de gemeente. De gemeente heeft de vragenlijst ook via 

haar eigen kanalen verspreid. Ook heeft een onderzoeker op 18 mei in de kernen Heukelum en Vuren 

mensen op straat ondervraagd met behulp van een tablet. Zo werd gewaarborgd dat de respons niet 

afhankelijk is van de beschikbaarheid/toegankelijkheid van een computer of het internet. Inwoners van de 

gemeente Lingewaal hadden van 17 mei tot en met 26 mei de mogelijkheid om de vragenlijst online in te 

vullen. 

Inwonersconsultatie geeft representatief beeld 

De vragenlijst is in totaal 310 keer volledig ingevuld. Gelet op het inwonersaantal (11.000) van de gemeente 

Lingewaal is dit een redelijke respons. De gangbare wetenschappelijk normen (statistische foutenmarge van 

5% en een betrouwbaarheidsniveau van 95%) worden hiermee niet helemaal gehaald (5,5% in Lingewaal). 

Dit is voor dit onderzoek niet problematisch omdat de inwoners die de vragenlijst hebben ingevuld een 

representatieve afspiegeling vormen van alle inwoners. Er is gelet op de samenstelling van de 

onderzoekspopulatie, om elke doelgroep in de gemeente in voldoende mate te betrekken. Het gaat dus niet 

alleen om de kwantiteit maar ook om de kwaliteit (socio-demografische en –economische kenmerken) van 

de respondentengroep. Er is hiervoor gewerkt met zogenaamde Mosaic-profielen. Inwoners vullen aan het 

einde van de enquête hun postcode in. Elke zescijferige postcode heeft een eigen Mosaic-profiel. De Mosaic 

segmentatie is ontworpen om huishoudens te identificeren en te classificeren. Het segmentatiesysteem 

verdeelt huishoudens in 14 groepen op grond van socio-demografie, levensstijl, cultuur en (koop)gedrag. 

Deze verdeling is gebaseerd op data van onder andere CBS, Kadaster, KvK, TNS NIPO, Post NL en GfK. 

De onderzoekers letten er bij de analyse op of de profielen voldoende vertegenwoordigd zijn. De relatief 

kleine afwijkingen zijn tijdens de data-analyse gecorrigeerd door weegfactoren toe te passen.  

Respondenten met een postcode van buiten de gemeente zijn niet meegenomen in het onderzoek. Als een 

inwoner de vragenlijst twee keer invult, wordt de tweede enquête niet meegenomen in de analyse.   
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3.2 / Uitkomsten inwonersconsultatie 

Inwoners Lingewaal zijn tevreden met de mogelijkheden voor afvalscheiding; verbetermogelijkheden 

voor plastic, elektrische apparaten en KCA 

Een groot deel van het afvalbeleid in Lingewaal draait om afvalscheiding en betaling naar vervuiling 

(gedifferentieerd tarief). Gemiddeld genomen zijn de inwoners van Lingewaal positief over de 

uitgangspunten van het afvalbeleid. 48% van de inwoners is van mening dat mensen die vaker restafval 

aanbieden ook meer afvalstoffenheffing moeten betalen, tegenover 33% die dat niet juist vindt. 65% geeft 

aan dat de huidige manier van afvalinzameling bevalt. Daarmee staan de inwoners gemiddeld genomen 

achter de uitgangspunten van het afvalbeleid van Lingewaal (figuur 1). 

Grote ambitie om afval te scheiden 

85% van de inwoners geeft aan dat hij huishoudelijk afval graag zoveel mogelijk scheidt (figuur 1). Hiermee 

leeft de ambitie van het college niet alleen binnen de organisatie, maar ook onder de inwoners van 

Lingewaal. 

 

Figuur 1 
In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen? n=310 

 

Gevraagd naar de algehele tevredenheid met afvalscheiding in Lingewaal geeft 69% (figuur 2) van de 

ondervraagden aan in meer of mindere mate tevreden te zijn met de mogelijkheden om afval gescheiden 

aan te bieden. Ruim één op de vijf (21%) is hier niet tevreden mee. Avri krijgt als gemiddeld rapportcijfer 

voor de algehele dienstverlening een 7,5 van de deelnemers. 
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17% 
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39% 

31% 

41% 

11% 

17% 

17% 

22% 

14% 

11% 

4% 

Ik wil huishoudelijk afval zoveel mogelijk
kunnen scheiden

Mensen die vaker restafval aanbieden moeten
ook meer afvalstoffenheffing betalen

De huidige manier van afval inzamelen bevalt
mij goed

Zeer mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Zeer mee oneens geen mening / n.v.t
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Figuur 2 
Hoe tevreden bent u over uw mogelijkheden om afval gescheiden aan te aanbieden in de gemeente 
Lingewaal? n=310

 
Inwoners die neutraal of enigszins tot zeer ontevreden waren konden aangeven voor welke afvalstromen zij 

niet tevreden zijn met de inzameling (tabel 1). Veel inwoners geven hier aan niet tevreden te zijn met de 

inzameling van plastic (51%), elektrische apparaten (40%) en klein chemisch afval, KCA (35%). Uitzonderlijk 

hierbij is het grote aantal ontevredenen op het gebied van plastic. Uit de aanvullende antwoorden die 

inwoners gaven bleek dat de ontevredenheid over plasticinzameling voortkomt uit twee irritaties. De zakken 

die gebruikt worden voor de inzameling van plastic worden als lelijk in het straatbeeld en onhandig gezien, 

omdat ze niet goed blijven liggen en vaak kapot worden gemaakt. Daarnaast gaat plasticafval met 

etensresten erin stinken.  

 

Tabel 1 
Voor welke afvalsoort(en) bent u niet tevreden over de mogelijkheden om deze gescheiden aan te bieden in 
uw gemeente? n=97 
 

Antwoord  Percentage respondenten 

Plastic 51% 

Elektrische apparaten 40% 

Klein chemisch afval (KCA) 35% 

Restafval 20% 

Textiel 12% 

GFT-afval 11% 

Glas 5% 

Papier/karton 4% 

 

Bij de vraag naar de tevredenheid met de frequentie van afvalinzameling aan huis is onderscheid gemaakt 

tussen restafval, GFT, plastic en papier/karton (figuur 3). Voor deze vier stromen is een ruime meerderheid 

tevreden met de frequentie waarmee het afval wordt opgehaald (tenminste 71%). Van de vier stromen werd 

voor plastic het meest aangegeven dat vaker ophalen de voorkeur heeft (28%).  

  

15% 31% 23% 11% 17% 3% 

Zeer tevreden Tevreden Enigszins tevreden Neutraal Enigszins ontevreden Ontevreden Zeer ontevreden
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71% 

28% 

Plastic (elke 2 weken) 

78% 

19% 

GFT (elke 2 weken) 

79% 

7% 

12% 

Restafval (elke 2 weken) 

Ja

Nee, liever vaker

Nee, liever minder
vaak

Geen mening

81% 

17% 

Papier/karton (elke maand) 

Figuur 3  
Bent u tevreden over hoe vaak huishoudelijk afval bij u wordt opgehaald? n=300 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoewel 61% van de inwoners tevreden is met de huidige manier van afvalinzameling (tabel 2) geeft 75% 

van de mensen die het liever anders zien (16% van de ondervraagden) aan dat ze een aparte container 

voor plastic willen. Dit versterkt nogmaals het beeld dat er ontevredenheid heerst over de manier van plastic 

inzamelen.  

 
Tabel 2 
Naar welke manier van huishoudelijk afval inzamelen gaat uw voorkeur uit? n=300 
(alleen respondenten met minicontainers) 
 

Antwoord  Percentage respondenten 

De huidige manier: via aparte minicontainers voor restafval, 

GFT en papier, en een zak voor plastic 61% 

Alles inzamelen via (ondergrondse) wijkcontainers (dus ook 

restafval, GFT, papier en plastic) 20% 

Anders, namelijk: 16% 

Weet ik niet / geen mening 3% 
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67% 

28% 

2% 

Ik draag hier voor mijn gevoel... 

erg aan bij

enigszins aan bij

niet echt aan bij

totaal niet aan bij

Weet ik niet / geen mening

Bij driekwart van de antwoorden in de categorie ‘Anders, namelijk’ in tabel 2 luidt de boodschap: “ook een 
minicontainer voor plastic”.  
 

Inwoners van Lingewaal ervaren dat zij bijdragen aan de landelijke doelstellingen rondom afvalbeleid 

Hoewel de exacte doelstellingen van het afvalbeleid bij veel inwoners van Lingewaal niet bekend zijn, geven 
ondervraagden na uitleg aan dat zij voor hun gevoel veel bijdragen aan de realisatie van de doelstellingen. 
95% draagt voor zijn/haar gevoel bij aan een afvalscheidingspercentage van 75% (figuur 4), 85% heeft het 
gevoel bij te dragen aan een hoeveelheid restafval van maximaal 100 kg per persoon (figuur 5).  
 
Figuur 4 
De Rijksoverheid wil dat gemeenten in 2020 75% van al het ingezamelde huishoudelijk afval recyclen.  
In hoeverre heeft u het gevoel dat u bijdraagt aan de realisatie van deze doelstelling van het afvalbeleid? 
n=310 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 Rekenkamercommissie Lingewaal / Afvalbeleid 29 

49% 

36% 

5% 

8% 

Ik draag hier voor mijn gevoel... 

Weet ik niet / geen mening

totaal niet aan bij

niet echt aan bij

enigszins aan bij

erg aan bij

Figuur 5 
De Rijksoverheid wil dat gemeenten in 2020 maximaal 100 kilo huishoudelijk restafval per inwoner per jaar 
inzamelen.  
In hoeverre heeft u het gevoel dat u bijdraagt aan de realisatie van deze doelstelling van het afvalbeleid? 
n=310 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Milieu als de belangrijkste beweegreden voor afvalscheiding; gebrek aan tijd en ruimte als reden om 

niet te scheiden 

In meer of mindere mate worden alle verschillende afvalstromen gescheiden aangeleverd in Lingewaal. Als 

belangrijkste beweegreden geven mensen het milieu op (36%) en de lagere afvalstoffenheffing (32%). De 

voornaamste redenen om afval niet te scheiden zijn een gebrek aan ruimte, tijd en kennis over de 

mogelijkheden om afval in te zamelen.  

 
Tabel 3 
Wat is voor u de belangrijkste reden om huishoudelijk afval te scheiden? n=308 
 

Antwoord  Percentage 

respondenten 

Het is goed voor het milieu 36% 

Lagere afvalstoffenheffing omdat ik minder restafval aanbied 32% 

Ik zie het als een morele plicht 12% 

Het is makkelijk / een kleine moeite 10% 
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Het is voor mij een gewoonte 7% 

Weet ik niet / geen mening 3% 

Anders, namelijk: 1% 

 
Tabel 4 
Kunt u aangeven waarom u huishoudelijk afval niet (altijd) scheidt? n=150 
(respondenten die niet alle getoonde afvalsoorten scheiden) 
 

Antwoord  Percentage 

respondenten 

Weet ik niet / geen mening 30% 

Ik heb er te weinig ruimte voor in huis 17% 

Het kost mij te veel tijd en moeite 12% 

Ik weet niet waar ik bepaalde afvalsoorten gescheiden kan aanbieden 12% 

Ik vind afval scheiden vies / het stinkt 11% 

Ik weet niet precies welke afvalsoorten ik kan scheiden 9% 

Anders, namelijk: 5% 

Ik betaal er liever voor door het als restafval aan te bieden 2% 

De (ondergrondse) wijkcontainer vind ik te ver weg 1% 

Ik zie het nut van afval scheiden niet 0% 

 

Handelingsperspectieven voor de gemeente  

De inwoners van Lingewaal zijn grotendeels tevreden met de manier waarop hun afval ingezameld wordt. 
Voor 61% van de inwoners heeft de huidige manier van inzameling de voorkeur. De gemeente kan 
overwegen om het plastic vaker of op een andere manier in te zamelen. 45% van de inwoners geeft aan dat 
een aparte minicontainer of wijkcontainer voor plastic zou leiden tot betere afvalscheiding (tabel 4). Van de 
mensen die graag een (ondergrondse) wijkcontainer voor plastic willen (20% van de ondervraagden, tabel 2) 
is 71% bereid hier meer dan 100 meter voor te lopen (tabel 6).  
 
Tabel 5 
Wat kunnen de gemeente en Avri volgens u doen zodat inwoners huishoudelijk afval meer gaan scheiden? 
n=310 
 

Antwoord  Percentage respondenten 

Een aparte minicontainer of (ondergrondse) wijkcontainer voor 

plastic in plaats van zak 45% 

Meer informatie geven over de voordelen voor het milieu 28% 

Meer informatie geven over locaties en mogelijkheden om afval 

te scheiden 22% 

Extra (ondergrondse) wijkcontainers plaatsen, dichter bij huis 18% 

Weet ik niet / geen mening 15% 

Anders, namelijk: 11% 

Vaker het huishoudelijk afval ophalen 10% 



 

 Rekenkamercommissie Lingewaal / Afvalbeleid 31 

Boetes geven bij het verkeerd scheiden en aanbieden van 

huishoudelijk afval 10% 

De tarieven voor het aanbieden van restafval verhogen 8% 

 
Tabel 6 
Hoeveel meter bent u bereid te lopen naar een (ondergrondse) wijkcontainer om uw huishoudelijk afval te 
scheiden? n=60 
 

Antwoord  Percentage respondenten 

Minder dan 100 meter 22% 

100 tot 250 meter 50% 

250 tot 500 meter 15% 

Meer dan 500 meter 6% 

Weet ik niet / niet van toepassing 7% 

 

Verder lijkt er winst te behalen te zijn op het gebied van communicatie met inwoners binnen de gemeente. 

28% van de respondenten denkt dat meer informatie over de voordelen voor het milieu bijdraagt aan betere 

afvalscheiding, 22% denkt dat meer informatie over de mogelijkheden en locaties om afval te scheiden 

bijdraagt aan een hoger scheidingspercentage.  

Gemeentelijke initiatieven om meer afvalscheiding te bereiken kunnen zich richten op effecten op het milieu 

en financiële prikkels voor inwoners. 37% van de inwoners gaf aan niet bereid zijn om een hogere 

afvalstoffenheffing te betalen om bij te dragen aan betere afvalscheiding, 39% was van mening dat de 

afvalstoffenheffing zou moeten dalen (tabel 7). Uit de antwoorden tijdens de enquêtering op straat bleek dat 

inwoners de afvalstoffenheffing op zich al hoog vinden, dat ze op andere vlakken al genoeg inleveren 

(bijvoorbeeld pensioenen) en dat ze al genoeg moeite doen door veel afval gescheiden aan te leveren. 

Zoals beschreven werd in paragraaf 2.2 is voor de komende jaren een stijging van de afvalstoffenheffing 

voorzien. Deze stijging kan frustrerend zijn voor inwoners. Zij ondernemen zelf juist meer aan 

afvalscheidingstaken en verwachten, mede op basis van de officiële communicatie rond ‘Goed Scheiden 

Loont’, dat zij hierdoor minder hoeven bij te dragen. Deze ontwikkeling in de afvalstoffenheffing zou effect 

kunnen hebben op de welwillendheid van de burgers om het afval te blijven scheiden. Na 2020 wordt 

verwacht dat de afvalstoffenheffing slechts nog door prijsindexeringen stijgt, omdat dan de stortplaats sluit 

en er een vergoeding komt voor de verwerking van kunststof verpakkingen. De begroting voor die jaren is 

vooralsnog niet verder doorgerekend. Het is belangrijk om naar de burgers helder te communiceren wat de 

verwachtingen voor de komende jaren zijn. 

 
Tabel 7 
In de toekomst wil de gemeente graag meer dan 75% van het huishoudelijk afval recyclen.  
In hoeverre bent u bereid meer afvalstoffenheffing te betalen zodat deze doelstelling  behaald wordt? 
n=310 
 

Antwoord  Percentage respondenten 

Tot 10 euro per jaar meer 8% 

10 tot 20 euro per jaar meer 6% 

20 tot 30 euro per jaar meer 2% 

Meer dan 30 euro per jaar meer 1% 
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Ik ben niet bereid om hier meer voor te betalen 37% 

Het zou goedkoper moeten worden 39% 

Weet ik niet / geen mening 7% 

 
Bij de overige opmerkingen in de enquête en tijdens het dagje Lingewaal zijn ook nog een aantal andere 
signalen gehoord. Inwoners gaven aan veel last van zwerfafval te ervaren. Ook gaven ze aan dat ze graag 
blik bij het plastic zouden willen scheiden, naar het voorbeeld van buurgemeenten. 
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4 Nawoord 
 

De Rekenkamercommissie Lingewaal dankt het college voor haar bestuurlijke reactie op het onderzoek naar 

Afvalbeleid. Wij constateren dat het college bij het gros van de conclusies en aanbevelingen geen 

opmerkingen plaatst. Wel maakt het college een duidelijke nuancering bij één van onze conclusies 

(conclusie 2) en bij twee aanbevelingen (aanbeveling 1 en 2). In de kern komt de nuancering erop neer dat 

Avri aangestuurd wordt door 10 gemeenten, en niet door Lingewaal individueel, hetgeen een betekenis heeft 

voor de mate waarin het gemeentebestuur van Lingewaal invloed kan uitoefenen op de wijze van monitoren 

en sturen. Wij geven in dit nawoord graag een korte toelichting op dit punt. 

 

De gemeente Lingewaal heeft ervoor gekozen de invulling van de afvalzorgplicht onder te brengen bij de 

gemeenschappelijke regeling Avri. De 10 betrokken gemeenten zijn zowel opdrachtgever als eigenaar. De 

rekenkamercommissie begrijpt dat de gemeente Lingewaal als één van de 10 gemeenten niet dezelfde 

directe aansturing kan uitoefenen als bij taken die geheel in eigen beheer worden behartigd. De 

rekenkamercommissie ziet echter wel mogelijkheden om binnen het gegeven van ‘sturen op afstand’ 

nadrukkelijker vorm en inhoud te geven aan de eigen Lingewaalse verantwoordelijkheid, ambitie en wensen 

voor de uitvoering. De rekenkamercommissie ziet dus mogelijkheden, maar erkent daarbij beslist de 

begrenzing in de aard en omvang daarvan.  

 

 

Wij kijken uit naar de behandeling van het rapport in de gemeenteraad. 

 

 

De rekenkamercommissie, 

 

 

 

drs. J.H.W. Oostendorp     N.S. Huis in ‘t Veld MSc 

Voorzitter rekenkamercommissie    Ambtelijk secretaris  
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Bijlagen 

Bijlage 1. Bronnen 
 

Schriftelijke bronnen 

Voor een overzicht van de gebruikte documenten verwijzen wij naar (de voetnoten in) de rapportage. 

 

Interviews 

 

Naam Functie Datum 

Carolien Schmidt Coördinator milieu 18 april 2016 

Griedo Bel Wethouder 18 april 2016 

Heleen van Keulen 

Nol Macleane 

Manager Klant en Advies (Avri) 18 april 2016 

Beleidsadviseur (Avri) 
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Aanbevelingen 
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Algemeen Bestuur Avri 
 
OPENBARE VERGADERING -  
CONCEPT verslag 13 oktober 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 G. Bel Lid DB, vicevoorzitter AB 
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 J. Andriesse Plv. 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 
 Dhr. S. Stollman Interim Beleidsmedewerker Avri 
Afwezig 
gemeente Neerijnen De heer T. Kool Lid AB 
 

# Subject Besluit / Conclusie 

1 Opening  De voorzitter opent de vergadering om 09.00 uur en verwelkomt de aanwezigen.  
   
2 Agenda De agenda wordt conform vastgesteld.  
   
3 Mededelingen De schriftelijke mededelingen worden ter vergadering uitgereikt. De ter vergadering uit-

gereikte notitie van het projectteam zonnepark leent zich prima voor informatieverstrek-
king aan de raden.  
In de vergadering van de RvC is nadrukkelijk aandacht gevraagd voor het communica-
tietraject. Ook naar de raden moet gericht communicatie worden ingezet. 

   
4 Vaststelling 

verslagen  
 
 

4.a - Verslag AB 8 september 2016 
Er zijn tekstueel noch n.a.v. het verslag reacties. 
Conclusie: Het verslag wordt conform vastgesteld.  
 
4.b – Cumulatieve actielijst en agendaplanning  
Eenvoudige mutaties worden uitsluitend in de actielijst verwerkt.  

   
5 Terugkoppe-

ling uit plat-
formbijeen-
komst 14 
september 
2016 

De twintig aanwezige raadsleden bevestigden het nut van de platformbijeenkomsten.  
De informatieverstrekking inzake het Zonnepark tijdens de Platformbijeenkomst resul-
teerde in applaus.  
Naar aanleiding van de Burap vond een discussie plaats over de vraag of de afvalstof-
fenheffing zou moeten stijgen, dan wel op de reserves zou moeten worden ingeteerd. 
De meningen hierover bleken verdeeld. Wat betreft het inzamelen van papier was een 
grote meerderheid voorstander van het voorstel dat vandaag voorligt onder punt 7, al 
waren er vanuit de gemeente Culemborg kanttekeningen. 

   
TER BESLUITVORMING 

6 Regionale 
Visie Afval & 
Grondstof-
fen Rivieren-
land (Regio-
nale Visie 
A&G) 

De visie is opgesteld door Avri samen met beleidsambtenaren van de tien gemeenten. 
De voorzitter geeft aan dat de beleidsdoelstelling is gericht op maximaal 75 kilo restafval 
per huishouden in 2020. 
 
Vanuit het AB worden de volgende aandachtspunten ingebracht: 
 De heer De Vree stelt vast dat de zienswijze van de gemeente West Maas en Waal 

de overige AB-leden niet heeft bereikt. De gemeente is niet tegen de ambitie op 
zich, maar stemt tegen het voorstel omdat de visie is losgekoppeld van het beleids-
plan en daardoor geen zicht bestaat op de wijze van realisatie, (financiële) gevolgen 
en de wijze van uitvoering.  
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 De gemeenten Buren en Maasdriel delen de kanttekening inzake onzekerheden zo-
als geuit door West Maas en Waal, maar stemmen in, net als de andere gemeenten. 

 Er wordt aandacht gevraagd voor zorgvuldige communicatie. De directeur meldt dat 
voldoende middelen ten behoeve van communicatie zijn gereserveerd 

 Geadviseerd wordt om het beleidsplan voor het zomerreces 2017 in besluitvorming 
te brengen. De planning biedt weinig ruimte voor ‘error’.  

 
Besluit: Het AB besluit in meerderheid de Regionale Visie Afval en Grondstoffen 2017-
2020 conform vast te stellen. De gemeente West Maas en Waal neemt de visie voor 
kennisgeving aan. 

   
7 Werkwijze 

samenwer-
king met 
verenigingen 
voor inzame-
ling van pa-
pier 

De voorzitter refereert aan de principiële discussie die eerder over dit onderwerp heeft 
plaatsgevonden. Voorliggend voorstel betreft de uitwerking. 
 
Reactie AB 
Het AB kan zich overwegend vinden in voorliggend voorstel, zij het met de volgende 
kanttekeningen, bezwaren en pleidooien: 
 Handhaving van de status quo met een geringe aanpassing is voor de Culemborgse 

raad te gering. Er bestaat raadsbreed steun voor afbouwen van de huidige praktijk 
en wordt gepleit voor een mogelijkheid om zelf afspraken met de verenigingen te 
kunnen maken. De huidige sterfhuisconstructie acht de raad niet eerlijk. Het is im-
mers zeer uitzonderlijk wanneer een vereniging zich terugtrekt. Culemborg zou bij 
voorkeur het huidige contract met de verenigingen met één jaar verlengen zodat in 
deze extra tijd kan worden toegewerkt naar een eerlijker systeem waardoor meer 
verenigingen in de gelegenheid worden gesteld om extra inkomsten te genereren.. 

 De raden van Lingewaal en Geldermalsen achten het subsidiëren van verenigingen 
geen taak voor Avri en hebben er moeite mee dat zonder deze praktijk de afvalstof-
fenheffing zou kunnen worden verlaagd. 
. 

 
Desgevraagd meldt de directeur dat bij gebrek aan belangstelling van verenigingen het 
papier door Avri zal worden ingezameld tot zich weer een belangstellende vereniging 
meldt. Daarnaast meld de directeur dat voorliggend voorstel het door Tiel voorgestelde 
systeem niet uitsluit. Dit systeem wordt al gehanteerd in Maasdriel.  

 
 

De voorzitter concludeert na een inventarisatie dat de gemeenten Lingewaal, Gelder-
malsen, Neerijnen en Culemborg het inzamelen van papier liever in het pluspakket zou-
den onderbrengen, maar de meerderheid vindt dat dit binnen het basispakket hoort. 
 
De voorzitter stelt na stemming vast dat voorliggend voorstel conform is aangenomen. 
De heer Reus stemt tegen het voorstel en legt een stemverklaring af. Hij heeft er geen 
begrip voor dat er niet kan worden nagedacht over het leveren van maatwerk.  
 
Besluit: Het AB besluit in meerderheid: 
1. de indexering van de vergoeding aan verenigingen stop te zetten per 1 januari 2017; 
2. met ingang van 1 januari 2017 bij het vrijkomen van een inzamelgebied, alleen inza-

meling door verenigingen binnen de eigen gemeente toe te staan;  
3. een overeenkomst met de huidige verenigingen aan te gaan, die loopt tot 31 decem-

ber 2019, waarin de nieuwe wijze van samenwerking is opgenomen. 
   
8 Bestuurs-

rapportage 
2016  
(Burap 2016) 

Het AB gaat akkoord met het voorstel met de volgende kanttekeningen: 
 De nota risico’s en reserves biedt veel inzicht. De conclusies van de studie naar 

risico en reserves zijn ook relevant voor de tariefontwikkeling. 
 Er is – behalve bij de gemeenten Tiel en West Maas en Waal - geen draagvlak 

voor het aanspreken van de reserves. Tiel wil geen twee momenten in het jaar 
creëren waarop tarieven worden vastgesteld; dit hoort bij de begroting te gebeu-
ren. De overige leden van het AB kiezen voor financiële dekking van het ontsta-
ne begrotingstekort via een extra tariefverhoging voor 2017 van vier euro, waar-
over goed moet worden gecommuniceerd. Voorkomen moet worden dat de las-
tenverhoging bij de gemeenten terecht komt.\ 
 

Volgens de gemeente West Maas en Waal kan tariefverhoging in 2017 procedureel 
geen optie zijn aangezien de discussie over de begroting 2017 reeds is gevoerd. 
De directeur legt uit dat van oudsher de standaard werkwijze was om in december 
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een begrotingswijziging voor te leggen teneinde zo goed mogelijk te kunnen aan-
sluiten bij de ontwikkelingen op de wereldmarkt van grondstoffenprijzen. Binnen de 
nieuwe GR is een wijzigingsbevoegdheid van het AB opgenomen om te voorkomen 
dat de begrotingswijziging via de raden geaccordeerd moet worden. Juridisch is het 
dus mogelijk dat het AB in december besluit over de tariefverhoging. De directeur 
legt uit dat technisch-procedureel is afgesproken om stukken twee maanden tevo-
ren toe te sturen zodat lokaal behandeling mogelijk is.  
In de Burap worden niets gemeld over de financiën w.b. het pluspakket. 
 
De directeur legt uit dat Avri minder inkomsten heeft uit het variabele deel van de 
afvalstoffenheffing, omdat de burger veel minder afval aanbiedt. Dit is het gevolg 
van de gescheiden inzameling van drankkartons. Dit tekort aan inkomsten is struc-
tureel. Verhoging van het basis tarief met vier euro in 2017 voorkomt dit tekort.  
 
De voorzitter concludeert dat het AB instemt met vier euro tariefverhoging,  
  
Besluit: Het AB besluit:  
1. de bestuursrapportage 2016 vast te stellen;  
2. in te stemmen met de in de bestuursrapportage opgenomen begrotingswijzigin-

gen voor 2016;  
3. Aanvullend krediet te verlenen ad € 13.000,= voor de vervanging van bedrijfs-

containers. 
   
9 AB voorstel 

benoeming 
accountant 

Besluit: Het AB besluit: 
1. de opdracht tot uitvoering van de accountantsdiensten voor de controlejaren 

2016 en 2017, met een optie tot verlenging van de overeenkomst met maximaal 
twee keer één jaar, te gunnen aan Baker Tilly Berk te 's-Hertogenbosch;  

2. de heer E.J. de Vries, directeur Avri, te mandateren om de overeenkomst met 
Baker Tilly Berk namens het Algemeen Bestuur te ondertekenen;  

3. het protocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2016 van Avri vast 
te stellen. 

   
   

TER BESPREKING 
10 Presentatie 

Regionaal 
Beleidsplan 
Afval en 
Grondstof-
fen  
 
(* Presentatie 
in bijlage bij 
verslag) 
 

De heer Stollman verzorgt een toelichting op het beleidsvoorstel A&G aan de hand 
van een PowerPointpresentatie. De presentatie is in bijlage bij het verslag ge-
voegd. Er worden twee mogelijke modellen voor de toekomst gepresenteerd, waar-
bij model A is gebaseerd op het principe van omgekeerd inzamelen.  
 
Reacties 
 Er gaat steeds meer een roep op voor eindscheiding. Hierin spelen signalen 

mee dat scheiding niet zinvol zou zijn en burgers niet kunnen worden opgeza-
deld met een toenemend aantal verzamelunits. De heer Stollman acht het be-
langrijk om bestuurlijk de juiste argumenten te kennen om inhoudelijk goed te 
communiceren en tegengewicht te kunnen bieden. Voor veel afvalstromen is 
eindscheiding geen optie. Dan is de vervuiling vaak zo groot dat alleen verbran-
ding nog een optie kan zijn.  

 In de praktijk blijkt omgekeerd afval inzamelen in combinatie met ‘goed scheiden 
loont’ niet tot meer bijplaatsingen te leiden.  

 Verminderde personele behoefte kan via natuurlijke afvloeiing worden opgelost. 
 Het AB acht het wenselijk om de beide scenario’s als gelijkwaardig en zonder 

waardeoordeel aan de raden voor te leggen.  (Actie) 
  

Afgesproken wordt dat in de (gewijzigde) presentatie voor de raden zal worden 
benadrukt dat dit een vervolgstap van de vandaag vastgestelde visie.  
Verzocht wordt om de analyse te verscherpen zodat kosteninvestering versus ren-
dement helder is en zichtbaar wordt waar effectief de meeste winst valt te behalen. 
De PM-post in de presentatie omvat de milieustraten, KCA en kleine grondstoffen. 
In de gewijzigde presentatie zullen deze punten meer expliciet worden opgenomen.  
 
De vervolgprocedure wordt als volgt vastgesteld: Na de platformbijeenkomst in 
november, zal in de periode december / januari binnen alle gemeenten een presen-
tatie aan alle raden volgen. Vooruitlopend op de decembervergadering in het AB? 



 
 
13-10-16 AB Avri (Openbare vergadering) - CONCEPTVERSLAG 

 4 

zal deze ‘roadshow’ om praktische redenen alvast met de griffiers worden inge-
pland. (Actie) 
. 
In juni zal het AB het beleidsplan vaststellen.  

   
11 Rondvraag 

en sluiting 
 

 De heer Bel complimenteert de werknemersdelegatie in het GO met de con-
structieve wijze waarop zij zich inzetten. 

 Mocht de behandeling van het rekenkameronderzoek door de gemeenteraad 
van Lingewaal tot bijzonderheden leiden, dan zal de heer Bel dit terugkoppelen. 

 
De voorzitter sluit om 11.10 uur de vergadering.  

 
 
 
 
  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. 
 
 



Mededelingen AB 13 oktober 2016 
 
Vergoeding kunststofafval  
Het Afvalfonds heeft recent de vergoeding over het eerste kwartaal van 2016 en het vierde kwartaal 
van 2016 uitgekeerd aan Avri. Het vierde kwartaal hebben zij echter verrekend met het door hen 
reeds betaalde eerste kwartaal van 2015, waardoor Avri nog steeds een fors bedrag te goed heeft van 
Nedvang. In totaal staat nog €1,3 miljoen aan betalingen open over het jaar 2015 omdat Nedvang de 
onderbouwing van dat bedrag onzeker acht, waarvan door Avri €0,6 miljoen wordt gekwalificeerd als 
een risico. In de maand augustus en september zijn er met behulp van een jurist wederom brieven 
gestuurd aan Nedvang die hen in gebreke stellen, waarbij in de laatste brief 3 oktober als 
betalingsdeadline vermeld staat. Als hier geen gehoor aan wordt gegeven acht de jurist het wijs om 
vervolgens daadwerkelijk gerechtelijke stappen te ondernemen. Het onderwerp is ondertussen ook 
besproken in het bestuur van de branchevereniging (NVRD). Zij scharen zich achter onze standpunt 
dat wij recht hebben op betaling. 
 
Enkele handhaving weetjes 

 160 boetes uitgeschreven tijdens Appelpop 

 300 boetes uitgeschreven in eerste deel van het jaar m.b.t. verkeerd aanbieden van afval en 
het dumpen van afval 

 2 inbrekers gepakt in nauwe samenwerking met politie die kleding hebben gestolen uit een 
textielcontainer in  

 
Zonnepark 
Op 4 oktober jl. is er in een vergadering van directie/RvC een besluit genomen met welke banken 
verder wordt onderhandeld voor het aantrekken van het vreemd vermogen. Daarnaast wordt € 1,0 
miljoen aangetrokken vanuit een investeringsfonds van PPM Oost als inbreng voor eigen vermogen 
(via een achtergestelde lening). Resterend eigen vermogen wordt door Avri Solar B.V. ingebracht in 
de vorm van gemaakte ontwikkelkosten. Tevens is op 4 oktober een besluit genomen om voor de 
afzet van de groene elektriciteit vooralsnog met 4 partijen verder de "diepte" in te gaan en daarna 
(einde oktober) een definitief besluit voor 1 partij te nemen. Oktober en november zijn intensieve 
maanden om nog dit jaar de bouwopdracht te geven (zogenaamde EPC-contract). Naast het EPC-
contract komen er contracten voor de financiering, netinpassing, energieafzet, beheer&onderhoud, 
verzekering en grondgebruik. Dit alles vanuit Avri Solar B.V. Vanaf 1 maart 2017 kan er gebouwd 
worden op de stortplaats. De netinpassing is begin juli 2017 gereed. De eerste oplevering en 
stroomlevering is voorzien vanaf einde juli 2017.  
Zie voor meer informatie over het zonnepark bijgeleverde informatienota. 
 
 
 



-1- 
 

Mededeling 
 
Van: projectteam Zonnepark Rivierenland (auteur Kees Mijdam) 
Aan: AvA Avri Realisatie B.V. (Algemeen Bestuur GR Avri, vergadering 13 oktober 2016) 
dd.  10 oktober 2016 
 
betreft: voortgang Zonnepark 
 
 

Inleiding 
Het project Zonnepark Rivierenland zit in de eindfase van de projectontwikkeling. Alles is er op gericht om uiterlijk 
einde dit jaar tot contractvorming te komen en in het voorjaar 2017 tot uitvoering.  
Hoewel de besluitvorming primair een aangelegenheid is van de directie/Raad van Commissarissen van Avri 
Realisatie B.V. wordt de aandeelhouder (AvA, vertegenwoordigt door het algemeen bestuur van Avri) regelmatig 
geïnformeerd. De laatste toelichting was op 7 juli 2016 tijdens de AvA.  
 
Hierna wordt ingegaan op de historie van de projectontwikkeling tot juli dit jaar, daarna worden de belangrijkste 
beslismomenten en ontwikkelingen vanaf die periode tot heden opgesomd.  
 

Historie projectontwikkeling 
Via een globaal haalbaarheidsstudie (voor 1 hectare) is het project in 2013 gestart. In de AVA van 11 december 
2013 is besloten om het beoogde bedrag voor de dividenduitkering in de Algemene Reserve te houden en te 
reserveren voor de realisatie van het Energiepark. Daarna zijn de volgende  momenten weer te geven: 
 

 
 
De belangrijkste momenten betrof de aanvraag en beschikking van de SDE+ subsidie voor een totaalvermogen 
van 9,3 MWp (ca. 11 hectare) in 2014-2015 en de beslissing in juli 2015 om het project via 2-sporen uit te werken 
(aanbesteding als werk en concessie).  
 
In augustus 2015 is gestart met de uitvoering van een omvangrijk Plan van Aanpak om tot realisatie te komen.  
Met in november 2015 de start van de aanbesteding om tot selectie van uitvoeringspartijen te komen (zogenaamde 
EPC-contractor). Via deze procedure zijn 5 EPC-contractors geselecteerd. De afwegingen hiervoor zijn aan de 
orde gekomen tijdens een toelichting voor de AB op 21 april 2016.  
 
Na verdere uitwerking is in juni 2016 de aanbesteding van het technisch werk verder ingang gezet.  
Op 7 juli 2016 heeft de AvA hierop nog een toelichting gekregen is ook de financiering van het project aan de orde 
geweest. Gekozen is voor volledige projectfinanciering vanuit Avri Solar B.V. waarbij maximaal 85% van de 
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projectsom aangetrokken wordt via een lening als vreemd vermogen. Tijdens deze Ava is nog aan de orde 
geweest om leningen via een garantstelling van de GR Avri of als 10 afzonderlijke gemeente aan te trekken.  
Voor deze optie is in de vergadering van directie/RvC van de B.V. op 5 september 2016 niet gekozen.  
 

 
 

Huidige stand van zaken projectontwikkeling 
In augustus is de aanbesteding afgerond. Uiteindelijk hebben 3 van de 5 partijen ingeschreven.   
Het resultaat van de aanbesteding en de laatste inzichten in de businesscase incl. begroting is uitvoerig besproken 
in de vergadering van directie/RvC van de BV op 5 september jl. In de week voorafgaand aan deze vergadering 
heeft DNV-GL (oude KEMA) nog spotprijsberekeningen gedaan voor de verwachting de ontwikkeling van de 
elektriciteitsprijs de komende 25 jaar (opbrengst van de af te zetten groene energie). Hoewel de inkomsten van 
SDE+-subsidie de belangrijkste inkomstenbron is, is de energieprijs ook van belang. Na wat wikken en wegen op 
basis van diverse mogelijke scenario's is besloten tot een go voor het project. Dit is op 8 september mede gedeeld 
aan het AB.  
De belangrijkste financiële kengetallen bij dit besluit: 
 

 
 
 
Op 6 september 2016 is de voorlopige gunning uitgebracht aan een Nederlands/Duits consortium.  
Tevens heeft Liander de opdracht gekregen om tot de netinpassing te komen. Hiermee is een opdrachtsom van  
€ 780.000,- gemoeid (realisatie van een inkoopstation van 10 MVA aangesloten via een kabel van 4,5 km op een 
station te Buurmalsen).  
 
Op 4 oktober jl. is er in een vergadering van directie/RvC een besluit genomen met welke banken verder wordt 
onderhandeld voor het aantrekken van het vreemd vermogen. Daarnaast wordt € 1,0 miljoen aangetrokken vanuit 
een investeringsfonds van PPM Oost als inbreng voor eigen vermogen (via een achtergestelde lening).  
Resterend eigen vermogen wordt door Avri Solar B.V. ingebracht in de vorm van gemaakte ontwikkelkosten. 
Schematisch als volgt weergegeven: 

Resultaat op 15 jaar Na 25 jaar Eenheid

Totale projectkosten € 15.621.261 € 19.976.155 €

Totale projectopbrengsten € 17.066.203 € 22.297.899 €

Totale winst € 1.444.942 € 2.321.745 €

Netto Contante Waarde -€ 13.308 € 473.922 €

Internal Rate of Return 6,72% 13,70% %

Return on Investment 9,40% 7,12% %/jaar

Laagste DSCR over looptijd 1,242 1,242 -
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Tevens is op 4 oktober een besluit genomen om voor de afzet van de groene elektriciteit vooralsnog met 4 partijen 
verder de "diepte" in te gaan en daarna (einde oktober) een definitief besluit voor 1 partij te nemen.  
 
De deadline voor het geven van een onherroepelijke opdracht voor de productie-installatie (het Zonnepark) vanuit 
de beschikking voor de SDE+-subsidie (afgegeven door RvO) is 31 december 2016.  
Oktober en november zijn derhalve intensieve maanden om tot deze opdracht te komen (zogenaamde EPC-
contract). Naast het EPC-contract komen er contracten voor de financiering, netinpassing, energieafzet, 
beheer&onderhoud, verzekering en grondgebruik. Dit alles vanuit Avri Solar B.V. 
 
Zoals hiervoor in de planning is aangegeven is de afronding van de contracting-fase voorzien in december dit jaar. 
Vanaf 1 maart 2017 kan er gebouwd worden op de stortplaats.  
De netinpassing is begin juli 2017 gereed. De eerste oplevering en stroomlevering is voorzien vanaf einde juli 
2017.  
 
In een later stadium (2018/begin 2019) kan het beoogde windpark gerealiseerd worden. Hiermee ontstaat een 
energiepark aan de A15, dat mede dankzij zijn omvang, goede zichtbaarheid en burgerparticipatie een belangrijke 
bijdrage levert aan de benodigde energietransitie. 
 
De impressie hiervan is als volgt: 
 

 
 
 
 

Solarpark Avri

Inbreng Avri Realisatie BV/Solar BV - EV € 500.000 5,1 %

Bank, senior debt - VV € 8.550.000 85,0 %

PPM Oost (IEG), achtergestelde lening - EV € 1.000.000 9,9 %

TOTAAL € 10.050.000 100,0 %



 

 
Alphen   -   Altforst    -   Appeltern    -   Beneden-Leeuwen   -   Boven-Leeuwen   -   Dreumel    -   Maasbommel   -   Wamel 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Agendapunt 6 Vaststelling Regionale Visie Afval en Grondstoffen 2017 - 2020 
 
Zienswijze 
 
Er kan op dit moment niet worden ingestemd met de vaststelling van de Regionale Visie.  
Doordat er een knip is gezet in het bestuurlijke proces Regionale Visie en de uitwerking van de 
scenario´s is er geen inzicht in bijvoorbeeld de (financiële) consequenties.   
 
Wij zijn van mening dat er niet vooruitlopend een visie kan worden vastgesteld zonder dat daarvan de 
financiële gevolgen bekend zijn. De inhoud van de visie kan rekenen op onze sympathie, maar wij 
staan echter niet achter het proces. 
 
De Regionale Visie Afval en Grondstoffen 2017 – 2020 wordt in onze raad aangeboden tegelijkertijd 
met het beleidsplan Afval en Grondstoffen 2017- 2020.  
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 Algemeen Bestuur GR Avri 
 

CUMULATIEVE ACTIELIJST EN 
AGENDAPLANNING 

 
OPENBARE VERGADERINGEN AB AVRI 

 
Versiedatum 13 oktober 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  
Agenda AB 13-10-16 - 
Afgerond 

 
 

2016-11 
160421-10 

Verzamelen recente tariefinformatie 

benchmark (vergoedingen voor 

papierinzameling aan verenigingen) 

EdV  
Agenda AB 13-10-16 - 
Afgerond 

 
 

2016-13 
160707-4 

Rapport rekenkamer gemeente Lingewaal 

naar Avri sturen 

Dhr. Van 

Sambeek (dhr. 

Bel) - AB 

 
Wordt als ingekomen 
stuk geagendeerd  - AB 
22 dec. 2016 

 

2016-16 
160908-11 

Of/hoe IBOR-onderwerpen te bespreken 

door AB  

EdV / AB-

leden 
   

2016-19 
161013-11 

‘Rondje langs alle raden/ Roadshow 

binnen de GR t.b.v. presentatie visie 

afval  en grondstoffen 

S. Stollman  

Wordt vòòr medio 
december alvast 
ingepland met alle 
griffiers. 

 

 

 

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 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 
 Evaluatie Platformbijeenkomsten 
 Uitvoering IBP (Vast agendapunt) 
 Basispakket 2017 / Productenboek 
 Strategisch Bedrijfsplan 2017-2020 
 Voorstel gewijzigde naamgeving IBOR-taken (verzoek AB 21-4-16) 
 Voorstel inzameling KV in brengvoorzieningen Tiel 
 Archiefverordening 
 
 
Verdere vergaderdata 2017 (concept planning 2017 wordt op 22 december 2016 vastgesteld; vervolgens zal 
de vergaderplanning 2017 worden ingevoegd in de cumulatieve actielijst / vergaderplanning 
 
 
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) 
 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 



 Aan : Algemeen Bestuur Avri 
Vergadering : 22 december 2016 
Agendapunt :  
Van : Dagelijks Bestuur Avri 
Onderwerp : Begrotingswijziging 2017 

 

 

Voorstel 

1. In te stemmen met voorliggende eerste begrotingswijziging op de primaire begroting 2017 
 

 
Inleiding 
In de door het AB vastgestelde bestuursrapportage 2016 van Avri (hierna: Berap) is beschreven dat 
Avri tegenvallende inkomsten heeft op het variabel deel van de afvalstoffenheffing. De reden hiervoor is 

dat inwoners veel minder vaak restafval aanbieden als gevolg van de verbeterde scheiding van 
drankenkartons. Dat leidt gemiddeld op jaarbasis tot 1,5 minder aanbiedingen per huishouden, 
waardoor er in de werkelijkheid gemiddeld €6 minder aan afvalstoffenheffing op het variabele gedeelte 
binnenkomt bij Avri. Deze tegenvaller voor Avri die in de Berap 2016 is vastgesteld, werkt door in de 
begroting 2017. De begroting 2017 is immers al ruim voor de Berap 2016 vastgesteld. De gemiddelde 
afvalstoffenheffing is in de begroting 2017 berekend op €189. Deze heffing bestaat uit een basisdeel 
en een variabel deel. Als gevolg van de verminderde inkomsten (€6) in het variabele deel, zal daarom 
de heffing in 2017 niet gemiddeld 189 zijn (zoals berekend bij de primaire begroting 2017), maar als 
gevolg van het daadwerkelijke aanbiedgedrag voor 2017 maar €183 bedragen. 
 

Maatregel: stijging basistarief 
Om te voorkomen dat we ook in 2017 te weinig inkomsten krijgen uit het variabele deel, heeft het 
Algemeen Bestuur bij de behandeling van de Berap in oktober 2016 aangegeven de effecten van de 
verminderde inkomsten uit het variabele deel, te willen verwerken in het basisdeel. Dit door een 
stijging van basistarief met €4. Deze wijziging komt nu tot uitdrukking in de voorliggende 
begrotingswijziging 2017. Door de stijging van €4 op het basistarief, komt de gemiddelde 
afvalstoffenheffing in 2017 in de praktijk uit op €187 in plaats van €183.  
 
Bijkomend: daling van kosten 
Ook voor de kosten geldt dat sommige effecten, die vermeld werden in de Berap 2016, nog niet 
bekend waren bij het opstellen van de primaire begroting 2017 en hier dus niet in verwerkt zijn. Die 
kosten zijn dankzij de verbeterde scheiding (meer grondstoffen en minder restafval) gedaald met €2, 
waardoor de kosten per huishouden nu gemiddeld €187 bedragen in plaats van gemiddeld €189 zoals 
vermeld bij de primaire begroting 2017.  
 
Gevolg: daling gemiddelde afvalstoffenheffing 

De stijging van €4 op het basistarief leidt tezamen met de €6 daling aan inkomsten op het variabele 
deel tot een afvalstoffenheffing die €2 lager ligt dan de heffing die berekend was in de primaire 
begroting. Aangezien de uitgaven ook gedaald zijn met €2 (van €189 naar €187), zijn de inkomsten en 
uitgaven in balans (kostendekkend).  
 
Samengevat 

De niet voorziene daling van de inkomsten (€6) uit het variabele tarief, is gecompenseerd met een 
stijging van €4 op het basistarief. Meer was niet nodig, omdat de kosten ook met € 2 gedaald zijn. 
 
Beoogd effect 
De budgetten van 2017 bijstellen op basis van de gerapporteerde ontwikkelingen in 2016. 
 
  



Argumenten 
1.1 Het vaststellen van begrotingswijzigingen is een bevoegdheid van het Algemeen Bestuur 
 
1.2 Het bijstellen van de begroting is nodig om een kostendekkend tarief afvalstoffenheffing voor 2017 te 
kunnen opleggen en een tekort op de Voorziening Inzameling te voorkomen. 
Op basis van de huidige inzichten in 2016 wordt door middel van deze begrotingswijziging een 
exploitatietekort van € 0,4 mln. over 2017 - en een daaruit volgende onttrekking uit de Voorziening 
Inzameling - voorkomen. De Voorziening Inzameling heeft naar verwachting ultimo 2017 onvoldoende saldo 
om een dergelijk exploitatietekort op te kunnen vangen. 
 
Kanttekeningen 
1.1 De begrotingswijziging kent geen zienswijze procedure 
Evenals in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Regio Rivierenland is het toegestaan om in de huidige GR 
Avri begrotingswijzigingen zonder zienswijze procedure ter besluitvorming aan het Algemeen Bestuur voor te 
leggen. Er is ruim de tijd om deze begrotingswijziging binnen de gemeenten te behandelen. 
 
Communicatie 
Over een begrotingswijziging wordt niet extern gecommuniceerd. Over het tarief afvalstoffenheffing dat hieruit 
volgt wordt wel gecommuniceerd. 
 
Financien 
De begrotingswijziging is van toepassing op het programma Basispakket. De baten stijgen met  
€ 141.000 door de toename van de ingezamelde grondstoffen. Daarnaast dalen de kosten in totaal met € 
84.000. Enerzijds door lagere verwerkingskosten voor het restafval (€ 46.000). Anderzijds wordt dit 
veroorzaakt door diverse kostenmutaties zoals o.a. de vrijval van de eenmalige IKB reservering, stijging van 
verwerkingskosten voor hout, lagere brandstofkosten en lagere BTW (per saldo een daling van € 38.000). In 
totaal dalen hierdoor de gemiddelde kosten per huishouden met € 2,50.  
Ten aanzien van de opbrengsten afvalstoffenheffing (rechterkolom) zorgt de daling van het aantal 
aanbiedingen voor een gemiddelde daling van € 6,50 per huishouden op de afvalstoffenheffing.  
Samengevat dalen de kosten met € 2,50 per huishouden en de variabele opbrengsten met € 6,50 per 
huishouden. 
 
Om de exploitatie sluitend te krijgen wordt een stijging van het basisdeel van de afvalstoffenheffing van € 4 
voorgesteld (€ 6,50 - € 2,50). Het basistarief stijgt hierdoor van € 128 (primaire begroting 2017) naar € 132 
per huishouden. De gemiddelde afvalstoffenheffing daalt van € 189 naar (afgerond) € 187 per huishouden. In 
onderstaande tabel is de begrotingswijziging uiteengezet.  
 

 
 
De stijging van het basisdeel wordt verwerkt in de tarieventabel 2017, die onderdeel uitmaakt van de 
verordeningen 2017. Het exploitatiesaldo (als gevolg van afrondingsverschillen tussen kostentarief en tarief 
afvalstoffenheffing daalt met € 7.000 naar € 4.000. Dit bedrag wordt onttrokken uit de Voorziening Inzameling 
AVH.  
 

Ontwikkeling tarieven per huishouden Gemiddelde Gemiddeld

kosten tarief AVH

Tarieven primiaire begroting 2017 189,2 189,1

Begrotingswijziging Effect

Stijging opbrengsten grondstoffen -141.000 -1,6

Daling kosten verwerking restafval -46.000 -0,5

Overige kosten basispakket -38.000 -0,4

Daling aantal aanbiedingen huishoudens -593.000 -6,5

Stijging basistarief 375.000 4,0

Afrondingsverschil tarieven naar voorziening -7.000

Gemiddeld tarief 2017 na begrotingwijziging 186,7 186,6



 
Voorziening Inzameling 
De ontwikkelingen in baten en lasten worden opgevangen door een stijging van het tarief 
afvalstoffenheffing. Hierdoor wordt de Voorziening Inzameling niet extra aangesproken voor het 
begrotingsjaar 2017. Onderstaand is de meerjarige saldo ontwikkeling weergegeven. Hierin is een 
onttrekking uit de voorziening van € 544.000 als gevolg van het verwachte exploitatie resultaat over 
2016 verwerkt (o.b.v. bestuursrapportage 2016).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Baten en lasten programma basispakket 
 
 
In onderstaande tabel is de begrotingswijziging in termen van baten en lasten uiteengezet en 
aangesloten op de presentatie in de primaire begroting 2017.  
Het baten- en lastentotaal in de totale begroting 2017 van Avri daalt met € 84.000 naar € 39,7 mln. 
In deze tabel worden de lagere BTW baten voor de gemeenten als gevolg van de gedaalde kosten 
inzichtelijk. Het totaalbedrag aan lagere BTW baten voor de gemeenten is € 27.000. 
 

 
 
Uitvoering 
- 
 
Bijlagen 
- 
 

BATEN EN LASTEN PROGRAMMA BASISPAKKET Primaire Begr. Begroting

begroting wijziging na wijziging

Lasten

Lasten uitvoering basispakket 20.906.000 -57.000 20.849.000

BTW basispakket 13,5% 2.024.000 -27.000 1.997.000

Kwijtscheldingen 605.000 0 605.000

Totaal lasten programma basispakket 23.535.000 -84.000 23.451.000

Baten

Verwerkingsopbrengsten grondstoffen 5.393.000 141.000 5.534.000

Inzet reserves en voorzieningen 524.000 0 524.000

Baten afvalstoffenheffing basisdeel 12.069.000 375.000 12.444.000

Baten afvalstoffenheffing variabel deel 5.538.000 -593.000 4.945.000

Exploitatieresultaat programma basispakket 11.000 -7.000 4.000

Totaal baten programma basispakket 23.535.000 -84.000 23.451.000



   
 

 

Aan : Algemeen Bestuur 

Vergadering : 22 december 2016 

Agendapunt :  

Van : Dagelijks Bestuur 

Onderwerp : Verordeningen Avri 2017 

 

 
Voorstel 
1. De Afvalstoffenverordening Avri 2017 vast te stellen. 

2. De Verordening afvalstoffenheffing Avri 2017, inclusief de Tarieventabel 2017, vast te stellen. 

3. De Afvalstoffenverordening 2016 en de Verordening afvalstoffenheffing 2016 in te trekken.  

 
Inleiding 
De verordeningen zijn geactualiseerd ten opzichte van de geldende verordeningen uit 2016. 
Het meest actuele model van de VNG is toegepast. 
 
Deze verordening dient het belang van de bescherming van het milieu, met inbegrip van een doelmatig 
afvalstoffenbeheer. Het belang daarvan neemt toe omdat tegenwoordig anders naar afval wordt gekeken 
dan in het verleden. Afval wordt steeds meer benaderd als grondstof. In een meer circulaire economie is 
afval van waarde. Dat betekent duurzaam omgaan met natuurlijke hulpbronnen, zuiniger zijn op 
grondstoffen, voorwerpen langer en opnieuw gebruiken en optimalere reststromen. Afvalscheiding en 
inzameling is daarbij van wezenlijk belang. Deze verordening moderniseert de regels van de gemeente op 
dit terrein. 
 
Inhoudelijk is het hoofdstuk over zwerfafval gewijzigd: Dit hoofdstuk is ingeperkt tot de tekst die thuishoort 
in de ASV. In 2014 zijn per abuis artikelen in de ASV terecht gekomen die thuis horen in de gemeentelijke 
APV omdat ze handelen over het gemeentelijk taakveld.  
 
Beoogd effect 
Actuele en duidelijke regelgeving op het gebied van afvalinzameling van huishoudelijk afval en de daaraan 
gekoppelde afvalstoffenheffing in het werkgebied. 
 
Argumenten 
1.1 Het Algemeen Bestuur is bevoegd tot vaststelling van de betrokken verordeningen en de bijbehorende 
tarieventabel. 
 
 2.1 Aanpassing van dienstverlening en tarieven. 
De tarieven worden jaarlijks aangepast. De tarieven voor het verwijderen van zwerfafval en het tarief voor 
wekelijkse inzameling van groente- fruit- en tuinafval kunnen door individuele gemeenten voor hun burgers 
aan de heffing worden toegevoegd. 
 
Kanttekeningen 
Geen bijzonderheden. 
 
Communicatie 
De verordeningen en de Tarieventabel 2017 zullen op 1 januari 2017 in werking treden.  
Na het besluit van het Algemeen Bestuur op 22 december 2016 zullen de verordeningen en de 
tarieventabel gepubliceerd worden in het officiële digitale publicatieblad van de gemeenschappelijke 
regeling Avri en tevens via de website van Avri De verordeningen worden opgenomen in de digitale 
regelingenbank (CVDR) voor lokale overheden. 
 
Financiën 
Per regeling ontstaan kosten voor publicatie in GVOP en CVDR. Deze kosten zijn naar schatting 
 € 125,00 per regeling/publicatie.  
 
Uitvoering 
De Afvalstoffenheffing wordt via de Belastingssamenwerking Rivierenland (BSR)  bij de huishoudens 
geheven en ingevorderd namens Avri.  
 
Bijlagen 

1. Afvalstoffenverordening Avri 2017 
2. Verordening Afvalstoffenheffing Avri 2017 
3. Tarieventabel: 2017 behorend bij de Verordening Afvalstoffenheffing Avri 2017 
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Afvalstoffenverordening Avri 2017 
 
 
Het algemeen bestuur van Avri besluit, 
 
gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van Avri van 10 oktober 2016; 
gelet op de artikelen 10.23,  10.24, tweede lid, 10.25 en 10.26, van de Wet Milieubeheer en op artikel 21, eerste 
lid, van de gemeenschappelijke regeling Avri; 
 
Vast te stellen de volgende verordening: de Afvalstoffenverordening Avri 2017. 
 
 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 
 
Artikel 1 Begripsomschrijvingen 
1.  In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder : 
 a. wet: Wet milieubeheer;  
 b. inzamelen: de activiteiten gericht op het ophalen of innemen van huishoudelijke afvalstoffen of  
   bestanddelen daarvan die binnen de regio ter inzameling worden aangeboden en het feitelijk ophalen en 
   innemen daarvan; 
 c. ter inzameling aanbieden: de wijze van overdragen van afvalstoffen aan een inzamelende persoon of 
   instantie, inclusief het achterlaten van afvalstoffen in daartoe door of vanwege de inzamelende persoon 
   of instantie geplaatste inzamelmiddelen of -voorzieningen of op een daartoe aangewezen plaats; 
 d. inzamelmiddel: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd hulp- of bewaarmiddel, bijvoorbeeld 
   een minicontainer,  inzamelzak, kca-box, ten behoeve van één huishouden;` 
 e. inzamelvoorziening: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd(e) bewaarmiddel of -plaats,  
   bijvoorbeeld een verzamelcontainer, brengvoorziening, ondergrondse container of brengdepot, ten  
   behoeve van meerdere huishoudens; 
 f. inzameldienst: de krachtens artikel 2, eerste lid, aangewezen inzameldienst, belast met de inzameling 
   van huishoudelijke afvalstoffen; 
 g. andere inzamelaars: de krachtens artikel 2, tweede lid, aangewezen personen en instanties, belast met 
   het afzonderlijk inzamelen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen; 
 h. gebruiker van een perceel: degene die feitelijk gebruik maakt van een perceel ten aanzien   
   waarvan ingevolge artikel 10.21 en artikel 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het  
   inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt; 
 i. toegangsmiddel: toegangsmiddel voor het gebruik van een (ondergrondse) container en/of milieustraten; 
 j. wegen: de wegen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b van de Wegenverkeerswet 1994;  
 k. motorrijtuigen: alle voertuigen, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder c van de Wegenverkeerswet 
   1994; 
 l. straatafval: huishoudelijke afvalstof die ontstaat buiten de woning; 
 m. perceel: perceel waar geregeld huishoudelijke afvalstoffen kunnen ontstaan. 
 
Artikel 2 Doelstelling 
De toepassing van deze verordening is gericht op de bescherming van het milieu, met inbegrip van een doelmatig 
beheer van afvalstoffen.  
 

Hoofdstuk 2 Inzameling van huishoudelijke afvalstoffen 
 
Artikel 3 Aanwijzing inzameldienst en andere inzamelaars 
1. Het Dagelijks Bestuur wijst Avri, onderdeel Afvalbeheer, aan als de inzameldienst die belast is met het 
 inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen. 
2. Naast de in het eerste lid genoemde inzameldienst kan het Dagelijks Bestuur andere inzamelaars 
 aanwijzen die belast zijn met het afzonderlijk inzamelen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen.  
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3. Het Dagelijks Bestuur kan aan het inzamelen van 
huishoudelijke afvalstoffen voorschriften en  beperkingen verbinden . 

 

 
 
Artikel 4 Regulering van andere inzamelaars 
1. Het is voor anderen dan de inzameldienst verboden huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen, tenzij de 
 inzamelaar: 
 a. daartoe is aangewezen door het Dagelijks Bestuur;  
 b. bij nadere regels van het Dagelijks Bestuur van het verbod is vrijgesteld, of; 
 c. verplicht is tot inname, bedoeld in artikel 9.5.2, derde lid, aanhef en onderdeel b, of vierde lid, van de 
 wet.  
2. Het Dagelijks Bestuur kan aan de aanwijzing, bedoeld in het eerste lid, onder a, voorschriften verbinden 
 en beperkingen stellen. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing.  
 
Artikel 5 Aanwijzing van inzamelplaats 
Het Dagelijks Bestuur draagt zorg voor ten minste één daartoe ter beschikking gestelde plaats [binnen het 
samenwerkingsgebied), waar in voldoende mate gelegenheid wordt geboden om huishoudelijke afvalstoffen, met 
inbegrip van grof huishoudelijk afval, achter te laten. 
 
Artikel 6. Algemene verboden 

Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen: 
a. ter inzameling aan te bieden aan een ander dan de inzameldienst of een inzamelaar als bedoeld in artikel 3, 
eerste en tweede lid; 
b. over te dragen aan een ander dan een inzamelaar als bedoeld in artikel 3, eerste en tweede lid; of 
c. achter te laten op een andere plaats dan de inzamelplaats, bedoeld in artikel 5. 

 
Artikel 7 Afzonderlijke inzameling 
1. Het Dagelijks Bestuur stelt regels over de bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen die afzonderlijk door 
 de inzameldienst worden ingezameld, over de frequentie van de inzameling van elk van deze bestanddelen, 
 en over de locaties van deze inzameling bij of nabij elk perceel.  
2. In ieder geval de volgende bestanddelen huishoudelijke afvalstoffen worden  afzonderlijk ingezameld: 
 a. groente-, fruit- en tuinafval; 
 b. klein chemisch afval; 
 c. glas; 
 d. oud papier en karton; 
 e. kunststof verpakkingen; 
 f. drankenkartons; 
 g. textiel; 
 h. frituurolie en -vet; 
 i. elektrische en elektronische apparatuur; 
 j. grof tuinafval; 
 k. asbest en asbesthoudend afval; 
 l. grof huishoudelijk afval; 
 m. huishoudelijk restafval; 
 n. medicijnen en injectienaalden; 
 o. matrassen; 
 p. geëxpandeerd polystyreen (EPS /piepschuim); 
 q. gips. 
3. Het Dagelijks Bestuur kan een omschrijving vaststellen van de bestanddelen huishoudelijke afvalstoffen als 
 bedoeld in het tweede lid.  

 
Artikel 8 Inzamelmiddelen en -voorzieningen 
1. De inzameling vindt plaats via: 
 a. een inzamelmiddel voor de gebruiker van een perceel; 
 b. een inzamelvoorziening voor de gebruikers van een aantal percelen; 
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 c. een inzamelvoorziening op wijkniveau; 
 d. een brengdepot op lokaal of regionaal niveau. 
2. Het Dagelijks Bestuur kan aanwijzen via welk inzamelmiddel of via welke inzamelvoorziening de inzameling 
 van een bepaald bestanddeel huishoudelijke afvalstoffen ten behoeve van de gebruiker van een 
 perceel plaatsvindt.  
 
Artikel 9 Frequentie van inzamelen 
1. Huishoudelijk restafval wordt ten minste een maal per twee weken bij elk perceel ingezameld. 
2. In afwijking van het eerste lid wordt huishoudelijk restafval bij de bebouwingstypen waar voor inzameling van 
 huishoudelijk restafval de verzamelcontainer als inzamelmiddel is aangewezen ten minste eenmaal per week 
 nabij elk perceel ingezameld. 
3. In afwijking van het eerste lid wordt huishoudelijk restafval uit hoogbouwwoningen ten minste een maal per 
 week ingezameld. 
4. Groente-, fruit- en tuinafval wordt ten minste eenmaal per twee weken afzonderlijk bij elk perceel ingezameld. 
5. In afwijking van het in het vierde lid bepaalde wordt groente-, fruit- en  tuinafval niet afzonderlijk bij elk perceel 
 ingezameld bij bebouwingstypen waarvoor inzameling van huishoudelijk afval een inzamelvoorziening als 
 inzamelmiddel is aangewezen. 
6. Het Dagelijks Bestuur kan de frequentie van inzameling vaststellen van de overige bestanddelen 
 huishoudelijke afvalstoffen die afzonderlijk in aangewezen delen van de regio bij elk perceel worden 
 ingezameld.  
 
 

Hoofdstuk 3 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen 
 
 
Artikel 10 Verbod op het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen door anderen dan de 
gebruikers van percelen 
Het is anderen dan gebruikers van percelen verboden om huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling aan te bieden.  
 
Artikel 11 Afzonderlijk ter inzameling aanbieden 
1. Het is verboden om de bestanddelen huishoudelijke afvalstoffen zoals bepaald in artikel 7, tweede lid, 
 anders dan afzonderlijk ter inzameling aan te bieden met uitzondering van de bestanddelen als bedoeld in 
 artikel 7, tweede lid onder e en f. 
2. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor de bij nadere regels aan te wijzen categorieën van 
 personen en in gevallen waarin het Dagelijks Bestuur heeft bepaald dat in een bepaalde periode bij wijze van 
 proef meerdere bestanddelen gezamenlijk aangeboden mogen worden. 
 

Artikel 12 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen 
1. Het is de gebruiker van een perceel, voor wie krachtens artikel 8, eerste lid een inzamelmiddel of 
 inzamelvoorziening is aangewezen, verboden de huishoudelijke afvalstoffen anders aan te bieden dan via het 
 betreffende inzamelmiddel of de betreffende inzamelvoorziening of het betreffende brengdepot. 
2. Het is verboden andere bestanddelen huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelmiddel of 
 inzamelvoorziening aan te bieden, dan het bestanddeel waarvoor dit inzamelmiddel of deze 
 inzamelvoorziening krachtens artikel 8, eerste lid, is bestemd.  
3. Het Dagelijks Bestuur kan regels stellen omtrent het gebruik van een verstrekt inzamelmiddel. 
4. Het Dagelijks Bestuur kan regels stellen omtrent de plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten 
 worden aangeboden.  
5. Het Dagelijks Bestuur kan bestanddelen huishoudelijke afvalstoffen aanwijzen die zonder 
 inzamelmiddel ter inzameling kunnen worden aangeboden. 
6. Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen op andere wijze ter inzameling aan te bieden dan  krachtens dit 
 artikel is bepaald. 
 
Artikel 13 Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden 
1. Het Dagelijks Bestuur stelt de dagen en tijden vast waarop bestanddelen huishoudelijke  afvalstoffen ter 
 inzameling worden aangeboden.  



 

  
Pagina 5 

 
  

2. Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen op andere dagen 
en tijden ter inzameling aan te bieden dan krachtens het eerste lid is bepaald. 
 
Artikel 14 Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen 
In afwijking van hetgeen in deze paragraaf is bepaald kan het Dagelijks Bestuur regels stellen omtrent het in 
bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen aan de inzameldienst of andere 
inzamelaars. 
 

Hoofdstuk 4 Inzameling van andere categorieën van afvalstoffen 
 
Artikel 15 Inzameling van andere categorieën afvalstoffen door de inzameldienst 
Het Dagelijks Bestuur kan andere categorieën van afvalstoffen dan huishoudelijke afvalstoffen 
aanwijzen die door de inzameldienst worden ingezameld. 
 
Artikel 16 Ter inzameling aanbieden van andere categorieën afvalstoffen aan de inzameldienst 
1. Het is verboden andere categorieën van afvalstoffen dan huishoudelijke afvalstoffen aan te bieden aan de 
 inzameldienst. 
2. Het verbod geldt niet voor de krachtens artikel 15 aangewezen categorieën afvalstoffen, voor zover degene 
 die gebruik maakt van de inzameling door de inzameldienst voldoet aan de daaraan gestelde verplichtingen. 
3. Het Dagelijks Bestuur kan regels stellen omtrent de dagen, tijden, wijzen en plaatsen waarop de krachtens 
 artikel 15 aangewezen categorieën van afvalstoffen dan huishoudelijke afvalstoffen aan de inzameldienst ter 
 inzameling kunnen worden aangeboden. 
4. Het is verboden de krachtens artikel 15 aangewezen andere categorieën van afvalstoffen dan huishoudelijke 
 afvalstoffen ter inzameling aan te bieden in strijd met hetgeen krachtens dit artikel is bepaald. 
 

Hoofdstuk 5 Zwerfafval 
 
Artikel 17 
Het is verboden zwerfafval te veroorzaken door ter inzameling gereedstaande afvalstoffen of inzamelmiddelen te 
doorzoeken of te verspreiden, te stoten, te schoppen, omver te werpen of door deze anderszins te behandelen. 

 
Hoofdstuk 6 Overige onderwerpen die de verordening aangaan 
 
Artikel 18 Afgifte autowrakken afkomstig uit een huishouden 
Het is de eigenaar of kentekenhouder verboden zich te ontdoen van een autowrak, dat afkomstig is van een 
huishouden, anders dan door afgifte aan inrichtingen, genoemd in artikel 6 van het Besluit Beheer Autowrakken. 
 
Artikel 19 Verbod opslag van afvalstoffen 
1. Het is verboden afvalstoffen op een voor net publiek zichtbare plaats in de open lucht en buiten een inrichting 
 in de zin van de Wet milieubeheer op te slaan of opgeslagen te hebben. 
2. Het Dagelijks Bestuur kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod. Aan een ontheffing 
 kunnen voorschriften worden verbonden ter bescherming van het milieu. 
3. Het verbod is niet van toepassing op het overdragen of ter inzameling aanbieden van huishoudelijke 
 afvalstoffen aan de inzameldienst, andere inzamelaars of de personen of instanties die in het kader van 
 producentenverantwoordelijkheid bij algemene maatregel van bestuur of ministeriele regeling een 
 inzamelplicht hebben voor categorieën van huishoudelijke afvalstoffen. 
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Hoofdstuk 6 Slotbepalingen 
 
Artikel 20 Strafbepaling 
Een gedraging in strijd met de artikelen 4, 6, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18 en 19  is een strafbaar feit in de zin van 
artikel 1a, onderdeel 3, van de Wet op de economische delicten. 
 
Artikel 21 Toezichthouders 

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de krachtens artikel 
5.10, derde lid Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, aangewezen ambtenaren. 
 
Artikel 22 Werkingsgebied 

Deze verordening is van toepassing voor het grondgebied van de gemeenten die deelnemen aan de 
gemeenschappelijke regeling Avri. 
 
Artikel 23 Inwerkingtreding 
1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2017. 
2. De Afvalstoffenverordening Avri 2016 wordt ingetrokken. 
 
Artikel 24 Overgangsbepaling

 

1. Vergunningen en ontheffingen verleend krachtens de verordening bedoeld in artikel 23, tweede lid, blijven - 
 voor zover zij niet eerder zijn vervallen of ingetrokken - nog gedurende 1 jaar na de inwerkingtreding van deze 
 verordening van kracht en worden beschouwd als een aanwijzing bedoeld in artikel 3 van deze 
 verordening. 
2. Voorschriften en beperkingen opgelegd krachtens de verordening bedoeld in artikel 23, tweede lid, blijven - 
 indien en voor zover de bepalingen ingevolge welke deze voorschriften en beperkingen zijn opgelegd, ook zijn 
 vervat in deze verordening en voor zover zij niet eerder zijn vervallen of ingetrokken - nog gedurende 1 jaar na 
 de inwerkingtreding van deze verordening van kracht. 
3. Indien voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om een vergunning of 
 ontheffing op grond van de verordening bedoeld in artikel 23, tweede lid, is ingediend en voor het tijdstip van 
 inwerkingtreding van deze verordening nog niet op die aanvraag is beslist, wordt deze aanvraag beschouwd 
 als een aanvraag tot aanwijzing, als bedoeld in artikel 3 van deze verordening.  
4. Op een aanhangig beroep of bezwaarschrift, betreffende een vergunning of ontheffing bedoeld in het eerste 
 lid, dan wel voorschrift of beperking bedoeld in het tweede lid dat voor of na het tijdstip bedoeld in artikel 23, 
 eerste lid, is ingekomen binnen de voordien geldende beroepstermijn, wordt beslist met toepassing van de 
 verordening bedoeld in artikel 23, tweede lid. 
5. De intrekking van de verordening bedoeld in artikel 23, tweede lid, heeft geen gevolgen voor de geldigheid 
 van op basis van die verordening genomen nadere regels en aanwijzingsbesluiten, indien en voor zover de 
 rechtsgrond waarop de aanwijzingsbesluiten zijn gebaseerd ook vervat is in deze verordening en voor zover zij 
 niet eerder zijn vervallen of ingetrokken. 
 
Artikel 25 Citeerbepaling 
Deze verordening wordt aangehaald als: Afvalstoffenverordening Avri 2017. 
 
 
Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Avri in zijn openbare vergadering van 22 december 2016 te 
Geldermalsen. 
 
 
De secretaris,       de voorzitter, 
 
 
 
 
E.J. de Vries       L. Verspuij 
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Verordening afvalstoffenheffing Avri 2017 
 
Het algemeen bestuur van Avri besluit, 
 
gelet op artikel 15.33 van de Wet milieubeheer; 
gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet; 
gelet op artikel 21, eerste lid, van de gemeenschappelijke regeling Avri; 
 
vast te stellen de volgende verordening: 
 
Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing;  
"Verordening Afvalstoffenheffing Avri 2017". 
 
 
Artikel 1 Begripsomschrijvingen 
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: 
 
Heffingsgebied: het totale gebied van de in de gemeenschappelijke regeling "Avri" deelnemende gemeenten. 
Gebruik maken: gebruik maken in de zin van artikel 15.33 wet milieubeheer. 
BSR   Belasting Samenwerking Rivierenland. 
 
 
Artikel 2. Aard van de belasting en belastbaar feit 
1. Onder de naam “afvalstoffenheffing” wordt een directe belasting geheven als bedoeld in artikel  15.33 van 
 de Wet milieubeheer (Stb. 2002, 399). 
2. De afvalstoffenheffing als bedoeld in deze verordening wordt, op grond van de daarbij behorende 
 tarieventabel, naar afzonderlijke grondslagen geheven ter zake van het feitelijk gebruik van een perceel ten 
 aanzien waarvan krachtens artikel 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen 
 van huishoudelijke afvalstoffen geldt. 
 
 
Artikel 3. Belastingplicht 
1. De belasting wordt geheven van degene die in de gemeente gebruik maakt van een perceel ten aanzien 
 waarvan ingevolge artikel 10.21 en 10.22 van de Wet Milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van 
 huishoudelijke afvalstoffen geldt. 
2. Voor de toepassing van het eerste lid wordt als gebruiker aangemerkt: 
 a. degene die naar de omstandigheden beoordeeld al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of 
  persoonlijk recht gebruik maakt van het perceel; 
 b. ingeval een gedeelte van een perceel ten gebruike is afgestaan: degene die dat gedeelte ten gebruike 
  heeft afgestaan. 
 
 
Artikel 4. Maatstaf van heffing en belastingtarief 
1. De belasting wordt geheven naar de maatstaven en tarieven opgenomen in de bij deze verordening 
 behorende tarieventabel.  
2. Bepalend is daarbij het containerpakket zoals dat 1 januari van het belastingjaar in de "afval en minicontainer 
 registratie Avri", van Avri is vastgelegd.  
3. Vangt de belastingplicht in de loop van het jaar aan, dan is bepalend het containerpakket dat zes weken na de 
 aanvang van de belastingplicht bij dit perceel is vastgelegd.  
 
 
Artikel 5. Belastingjaar 
Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 
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Artikel 6. Wijze van heffing 
1. De belasting bedoeld in hoofdstuk 1, 3, 4, 7 en 8 van de tarieventabel wordt geheven bij wege van een 
 aanslag. 
2. De belasting bedoeld in hoofdstuk 2 van de tarieventabel wordt geheven door middel van een mondelinge dan 
 wel een schriftelijke gedagtekende kennisgeving. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door 
 toezending van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt. 
 
 
Artikel 7. Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang 
1. De belasting bedoeld in hoofdstuk 1, 3, 4, 7 en 8 van de tarieventabel is verschuldigd bij het begin van het 
 belastingjaar of, zo dit later is, bij aanvang van de belastingplicht. 
2. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting bedoeld in hoofdstuk 1, 3, 
 4, 7 en 8 verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in 
 dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven. 
3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel 
 twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde heffing als er in dat jaar, na het einde van de 
 belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven 
4. Het tweede en derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente  verhuist en 
 aldaar een ander perceel in gebruik neemt. 
5. Het tweede en derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen het heffingsgebied 
 verhuist en aldoor een ander perceel in feitelijk gebruik neemt. 
6. De belasting bedoeld in hoofdstuk 2 van de tarieventabel is verschuldigd bij aanvang van de dienstverlening. 
7. Belastingbedragen van minder dan € 5,00 worden niet geheven. 
8. Voor de toepassing van het zevende lid wordt het totaal van de op een aanslagbiljet verenigde aanslagen 
 afvalstoffenheffing of andere heffingen aangemerkt als één belastingbedrag. 
 
 
Artikel 8. Termijnen van betaling 
1. In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990, moet de verschuldigde belasting worden 
 betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de 
 maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.  
2. In afwijking van het eerste lid geldt dat betaling via automatische incasso mogelijk is, mits wordt voldaan aan 
 de daaraan verbonden en in het Incassoreglement van BSR opgenomen voorwaarden.  
3. De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in dit artikel gestelde termijnen. 
 
 
Artikel 9. Kwijtschelding 
1. Bij de invordering van de afvalstoffenheffing wordt kwijtschelding voor minima  verleend voor  (hoofdstuk 1 
 van de tarieventabel), één 140 liter restafval container bestemd voor huishoudelijke afvalstoffen en één 140 
 liter container bestemd voor groente-, fruit- en tuinafval. Kwijtschelding wordt verleend op het vaste deel 
 Afvalstoffenheffingen en 13 aanbiedingen voor een 140 liter restafval container of 35 aanbiedingen bij een 
 verzamelcontainer met een inwerpopening van 60 liter (variabele tarief), met dien verstande dat, indien 
 gedurende het belastingjaar gebruik is gemaakt van verschillende middelen voor het aanbieden van restafval, 
 het maximale variabele bedrag aan kwijtschelding € 45,50 bedraagt. Voor uitbreiding van het standaardpakket 
 in volume wordt op aanbiedingen geen kwijtschelding verleend. 
2. Een verzoek om kwijtschelding dient ingediend te worden bij BSR. BSR kan besluiten kwijtschelding te 
 verlenen op basis van persoonlijke en financiële omstandigheden. 
 
 
Artikel 10. Nadere regels door het dagelijks bestuur 

Het dagelijks bestuur kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de 
afvalstoffenheffing. 
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Artikel 11. Inwerkingtreding en citeertitel 
1. De “Verordening afvalstoffenheffing  Avri 2016”, wordt ingetrokken, met dien verstande dat zij van 
 toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan. 
2. Deze verordening en de Tarieventabel als bedoeld in artikel 4 treden in werking met ingang van 1 
 januari 2017. 
3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017. 
4. Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening afvalstoffenheffing Avri 2017”. 
 
Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur van de Avri in zijn openbare vergadering van 22 december 2016, 
 
De secretaris,      de voorzitter, 

 
 
 
 
E.J. de Vries      L. Verspuij 
 



Bijlage als bedoeld in artikel 4 van de Verordening afvalstoffenheffing Avri 2017 

Tarieventabel 2017 behorende bij de Verordening Afvalstoffenheffing Avri 2017 
De bedragen genoemd in deze tabel zijn inclusief omzetbelasting, indien deze verschuldigd is. 
 
Hoofdstuk 1  Maatstaf en jaarlijks tarief afvalstoffenheffing vaste tarief (basis tarief)    
1.1 De belasting bedraagt per perceel en per jaar € 132,00  
 Deze belasting is gebaseerd op de mogelijkheid om per perceel twee containers 

bestemd voor groente-, fruit- en tuinafval en papier  en één container bestemd voor 
restafval te gebruiken, dan wel gebruik te maken van verzamelcontainers, hetgeen in 
de Afvalstoffenverordening Avri 2017 is vastgelegd.  

 
Hoofdstuk 2  Maatstaven en tarieven voor afvalstoffenheffing variabele deel 
2.1 De belasting als bedoeld in onderdeel 1.1 wordt vermeerderd met een variabel deel 

gebaseerd op het aantal aanbiedingen voor het op 1 januari van het belastingjaar of, 
indien de belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht, in 
bruikleen hebben van een bepaalde container of de mogelijkheid gebruik te kunnen 
maken van een verzamelcontainer en bedraagt per aanbieding van: 

 

2.1.1 Een container bestemd voor groente-, fruit- en tuinafval € 0,00 
2.1.2 Een container bestemd voor restafval, indien de inhoud van de container 240 liter is € 6,00 
2.1.3 Een container bestemd voor restafval, indien de inhoud van de container 140 liter is € 3,50 
2.1.4 Het gebruik van (ondergrondse) verzamel container met inwerpopening van 60 liter € 1,20 
2.1.5 Het gebruik van (ondergrondse) verzamel container met inwerpopening van 30 liter € 0,60 
2.1.6 Een container bestemd voor oud papier en karton € 0,00 
 
 
Hoofdstuk 3  Maatstaven en tarieven voor afvalstoffenheffing vaste tarief extra container 
3.1 De belasting als bedoeld in onderdeel 1.1. wordt vermeerderd met een vast tarief 

voor het op 1 januari van het belastingjaar of, indien de belastingplicht later 
aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht, in bruikleen hebben van een extra: 

 

3.1.1 container van 140 of 240 liter, bestemd voor groente-, fruit- en tuinafval, per extra 
container met  (maximaal 2 containers per perceel)                                  

 
€ 0,00  

3.1.2 container van 140 liter, bestemd voor restafval, per extra container met  € 50,00  
3.1.3 container van 240 liter, bestemd voor restafval, per extra container met  € 50,00 
3.1.4 container van 140 of 240 liter, bestemd voor oud papier en karton (maximaal 2 

containers per perceel) 
 

€ 0,00 
 
Hoofdstuk 4  Maatstaf en tarief voor afvalstoffenheffing voor overige containers 
4.1 Voor een container van 120 liter, bestemd voor de overige huishoudelijke 

afvalstoffen, geldt het vaste en variabele tarief van een container van 140 liter, 
bestemd voor restafval.  

   
Hoofdstuk 5  Administratie- en leveringskosten voor het leveren/vervangen/herplaatsen van (extra) 

containers en het wijzigen van het containerpakket 
5.1 Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1.1 bedragen de eenmalige administratie- 

en leveringskosten voor het op aanvraag:  
5.1.1 Omwisselen van een container voor restafval van 240 liter voor een container van 

140 liter  € 0,00 
5.1.2 Leveren (extra) container ongeacht volume of omwisselen van een container van 140 

liter voor een container van 240 liter restafval, of omwisselen ongeacht volume van  
groente-, fruit- en tuinafval of papier container. €35,00 

5.1.3 Inleveren van een extra container van 140 liter € 0,00 
5.1.4 Inleveren van een extra container van 240 liter € 0,00 
5.1.5 Leveren van een vervangende container in geval van diefstal of vermissing, mits 

daarvan een bewijs van aangifte bij de politie wordt overhandigd  € 0,00 
5.1.6 Het eenmalig omwisselen van een of meer containers uit het bestaande container 

pakket ongeacht volume, op aanvraag van een nieuwe bewoner van een perceel, 
mits de aanvraag daartoe binnen zes  weken na inschrijving op het nieuwe adres is 
gedaan € 0,00 

 
Hoofdstuk 6 Maatstaven en overige tarieven afvalstoffenheffing 
6.1 Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1 bedraagt de belasting voor de vervanging 

van een toegangsmiddel voor  een (ondergrondse) verzamelcontainer bij verlies of 
diefstal, per keer 

 
€ 15,00 

6.2 Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1 bedraagt de belasting voor het aan huis 
inzamelen van grof huishoudelijk afval of de inname aan huis van elektrische en 
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elektronische apparatuur, per aanvraag, bij vooruitbetaling te voldoen € 20,00 
6.3 Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1 en het bepaalde in hoofdstuk 5 bedraagt 

de belasting voor het opnieuw omruilen/nieuwe afspraak van een niet aangetroffen te 
ruilen inzamelmiddel/ grof huishoudelijk afval en elektrische apparaten op de 
afgesproken dag en tijdstip  

 
 

€ 20,00 

6.4 Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1. bedraagt de belasting voor een 
onderzoek/openen/legen van een inzamelmiddel naar een verloren voorwerp per uur 

€ 50,00 
zonder 

kraan 
€ 85,00 met 
inzet kraan 

6.5 Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1 en het bepaalde in hoofdstuk 5 bedraagt 
de belasting bij annulering na 16.00 uur de werkdag vóór levering van een 
inzamelmiddel of  afspraak tot inzameling van grof huishoudelijk afval/elektrische 
apparaten 

€ 20,00 

6.6 Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1 en het bepaalde in hoofdstuk 5 bedraagt 
de belasting voor het niet aantreffen van het te ruilen inzamelmiddel/grof 
huishoudelijk afval en elektrische apparaten op de afgesproken dag en tijdstip (ook 
indien er geen nieuwe afspraak word aangevraagd) 

€ 20,00 

 
Hoofdstuk 7 Maatstaf wekelijkse inzameling groente-, fruit en tuinafval 
7.1 De belasting als bedoeld in hoofdstuk 1 wordt, indien gedurende een bepaalde 

periode in de zomermaanden het groente-, fruit en tuinafval niet tweewekelijks maar 
wekelijks wordt ingezameld , vermeerderd met een vast bedrag,  
a. de gemeente Neerijnen. 
b. de gemeente West Maas en Waal.  

 
 
 

€ 5,88 
€ 2,13 

 
 
Hoofdstuk 8 Maatstaf inzameling zwerfafval 
8.1 Het vaste deel van de belasting als bedoeld in hoofdstuk 1 wordt, indien de kosten 

voor zwerfafval die een directe relatie hebben met het beheer van huishoudelijk 
afvalstoffen en die te herleiden zijn naar een dienst per aansluiting  doorberekend 
door de gemeente, vermeerderd met 

 
 

€ 2,99  

8.2 Op verzoek van een gemeente worden de in onderdeel 8.1 genoemde kosten voor 
die gemeente voor de inwoners uit die gemeente verhoogd ( tot 35% van de kosten)  
voor het opruimen van zwerfafval en het legen van afvalbakken binnen haar 
grondgebied en wordt het vaste deel van de belasting als bedoel in hoofdstuk 1 
vermeerderd met 

 
 

€ 9,96  

 
  



 3 

TARIEVEN EN ACCEPTATIE VOORWAARDEN MILIEUSTRATEN Avri 
 
De volgende afvalstoffen worden gescheiden geaccepteerd bij de milieustraten van Avri tegen de genoemde 
voorwaarden en tarieven,   
 

Afvalstof Afvalcode Aanleveringcondities Maximale 
hoeveelheid 

Tarief  Bedrag 

Papier en karton 20.01.01 Gebonden en 
ongebonden 

2 m³ per bezoek Gratis Nvt 

Glas 20.01.02 Gebroken en 
ongebroken 

2 m³ per bezoek Gratis Nvt 

Vlakglas 17.02.02 Gebroken en 
ongebroken 

2 m³ per bezoek Tarief  € 22,-- per 1/4 m³ 

Frituurvet 20.01.25 In een afgesloten 
verpakking en bij 
voorkeur in originele 
verpakking 

Max. 10 liter per 
bezoek 

Gratis Nvt 

Textiel 20.01.10 
20.01.11 

In zakken 2 m³ per bezoek Gratis Nvt 

Voertuigbanden  16.01.03 Ongebonden 5 banden  per jaar Gratis Nvt 

Hout a- en b-kwaliteit 20.01.38 Gebonden en 
ongebonden 

2 m³ per bezoek Tarief  € 7,50 per 1/4 m³ 

Hout c-kwaliteit 20.01.37 Gebonden en 
ongebonden 

2 m³ per bezoek Tarief  € 22,-- per 1/4 m³ 

Ferro/metaal 20.01.40 Gebonden en 
ongebonden 

2 m³ per bezoek Gratis Nvt 

Bouw- en sloopafval 17.09.04 Onverpakt 2 m³ per bezoek Tarief  € 22,-- per 1/4 m³ 

Harde kunststoffen 20.01.39 Schoon 2 m³ per bezoek Gratis Nvt 

Schoon puin 17.01.07 Onverpakt 2 m³ per bezoek Tarief  € 5,-- per 1/4 m³ 

Grond 20.02.02 Onverpakt 2 m³ per bezoek Tarief  € 22,-- per 1/4 m³ 

Koelkasten  20.01.23 Onverpakt 2 stuks per jaar Gratis Nvt 

Wit- en bruingoed  20.01.35 
20.01.36 

Onverpakt 5 stuks per jaar Gratis Nvt 

Asbest/ asbesthoudend 
afval  

17.06.01 
17.06.05 

Luchtdicht verpakt in 
doorzichtig plastic van 
minimaal 0.2 mm dik. 

2 m² (20 kilo) per 
bezoek 

Gratis Nvt 

Klein chemisch afval Divers In afgesloten verpakking 
en bij voorkeur in 
originele verpakking 

50 kg per bezoek Gratis Nvt 

Groen, snoeihout, 
takken 

20.02.01 Gebonden en 
ongebonden 

2 m³ per bezoek Gratis Nvt 

Grof restafval  20.03.07 Gebonden en 
ongebonden 

2 m³ per bezoek Gratis Nvt 

Lege gasflessen  16.05.04 
16.05.05 

Compleet  4 stuks per jaar Gratis  Nvt 

Restafval  20.03.01 60 liter dichtgebonden 
huisvuilzak  

2 m³ per bezoek Tarief  € 1,70 per 60 liter 
huisvuilzak 

Tapijt 20.03.99 Gebonden en 
ongebonden 

2 m³ per bezoek Gratis  Nvt 

Dakleer 17.03.01 Gebonden en 
ongebonden 

2 m³ per bezoek Tarief  € 22,-- per 1/4 m³ 

Zachte kunststoffen 15.01.02 Kunststof inzamelzak 2 m³ per bezoek Gratis  Nvt 

Schoon gips 17.08.02 Ongebonden, droog en 
schoon 

2 m³ per bezoek Tarief  € 22,-- per 1/4 m³ 

Schoon EPS 
(piepschuim) 

20.01.39 Ongebonden, droog en 
schoon 

2 m³ per bezoek Gratis Nvt 

Schone matrassen 20.03.07 Ongebonden, droog en 
schoon 

2 m³ per bezoek Gratis Nvt 
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Aanleververboden:  
Afvalstoffen zoals uitgezonderd in artikel 4 van het "Acceptatiereglement milieustraten Avri" worden niet 
geaccepteerd. 
 
Behoort bij het besluit van het algemeen bestuur van 22 december 2016, 
 
De secretaris,        de voorzitter, 
 
 
E.J. de Vries        L. Verspuij 
 
 
 



 

Aan : Algemeen Bestuur 

Vergadering : 22 december 2016 

Agendapunt : 8 

Van : Dagelijks Bestuur 

Onderwerp : Reglement van orde AB Avri 

 

 
Voorstel 
1. Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het algemeen bestuur 
van de gemeenschappelijke regeling Avri 2016 vaststellen. 
 

 
Inleiding 
Op 1 december 2015 is de Gemeenschappelijke regeling Avri in werking getreden. Artikel 7 lid 1 van 
die regeling luidt als volgt: Het algemeen bestuur stelt voor zijn vergaderingen en andere 
werkzaamheden een reglement van orde vast. 
 
Beoogd effect 
Voorzien in een reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het 
algemeen bestuur. 
 
Argumenten 
1.1 Bestrijding van wanordelijkheden 
Het reglement biedt de grondslag om wanordelijkheden te bestrijden. Deze bestrijding kan via de 
aangewezen manieren in het reglement. Wanneer wanorde op een andere manier wordt bestreden, 
kan het reglement dienen als grondslag hiervoor.  
 
1.2  Duidelijkheid voor de inwoner 

Het reglement van orde schept duidelijkheid voor de inwoner over de openbare vergaderwijze van het 
algemeen bestuur.  
 
 
Kanttekeningen 
--- 
 
Communicatie 
Het Reglement van orde zal met terugwerkende kracht op 1 januari 2016 in werking treden. Na het 
besluit van het algemeen bestuur zal het reglement van orde gepubliceerd  worden in het officiele 
publicatieblad van de gemeenschappelijke regeling Avri en tevens via intranet en de website van Avri. 
Het reglement wordt opgenomen in de digitale regelingenbank (CVDR) en in de GVOP.

1
 De informatie 

wordt ook toegezonden aan de voorzitter, secretaris en overige leden van het algemeen bestuur. 
 
Financiën 
De publicatie bedraagt circa 125 euro voor de dienstverlening door Bureau Daadkracht. 
 
Uitvoering 
De uitvoering van dit reglement wordt opgepakt door het algemeen bestuur van Avri. 
 
Bijlagen 
Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het algemeen bestuur 
van de gemeenschappelijke regeling Avri 2016. 
 

                                                        
1
 De afkorting CVDR staat voor Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving en de afkorting GVOP staat voor 

Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties.   



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Reglement van orde 
voor de vergaderingen en andere werkzaamheden 

van het algemeen bestuur 
van de gemeenschappelijke regeling Avri 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auteur: Avri 
 
Datum: augustus 2016 
 
 
 
 
 



Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het algemeen 
bestuur van de gemeenschappelijke regeling Avri 2016 
 
Het algemeen bestuur, 
 
gelet op artikel 7 lid 1 van de gemeenschappelijke regeling Avri en  
gelet op de Wet Gemeenschappelijke Regelingen, 
 
besluit vast te stellen  
 
het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het alge-
meen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Avri 2016. 
 
Hoofdstuk I.  Algemene bepalingen 
 
Artikel 1 Begripsbepalingen 
In dit reglement wordt verstaan onder: 
a.  wet: de Wet Gemeenschappelijke Regelingen; 
b.  regeling: de gemeenschappelijke regeling Avri; 
c.  voorzitter: de voorzitter van het algemeen bestuur van Avri of diens plaatsvervanger; 
d. secretaris: de secretaris van het algemeen bestuur van Avri of diens plaatsvervanger; 
e.  lid of leden: lid of leden van het algemeen bestuur van Avri; 
f. amendement: voorstel tot wijziging van een ontwerpverordening of ontwerpbeslissing, 

naar de vorm geschikt om daarin direct te worden opgenomen; 
g.  subamendement: voorstel tot wijziging van een aanhangig amendement, naar de vorm 

geschikt om direct te worden opgenomen in het amendement, waarop het  betrekking 
heeft; 

h. motie: korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor een oordeel, 
wens of verzoek wordt uitgesproken; 

i.  voorstel van orde: voorstel betreffende de orde van een vergadering; 
j. initiatiefvoorstel: een voorstel voor een verordening of een ander voorstel; 
k. interpellatie: ondervraging met als doel het verkrijgen van inlichtingen.   
 

Artikel 2 Voorzitter 
1. De voorzitter wordt door en uit het algemeen bestuur aangewezen. 
2. Het algemeen bestuur regelt de vervanging van de voorzitter. 
3. De voorzitter is belast met: 

a.  het leiden van de vergadering; 
b. het handhaven van de orde; 
c. het doen naleven van het reglement van orde; 
d. hetgeen de Wet, de regeling of dit reglement hem verder opdraagt. 

 
Artikel 3 Secretaris 



1. De secretaris is in elke vergadering van het algemeen bestuur aanwezig. 
2. De secretaris kan, indien door de voorzitter uitgenodigd, aan de beraadslagingen als be-
doeld in dit reglement, deelnemen. 
 
Artikel 4  Leden 
1. Het algemeen bestuur bestaat uit tien leden. De leden worden aangewezen door de 

gemeenteraden van de betrokken gemeenten.  
2. Het lidmaatschap van het algemeen bestuur is onverenigbaar met de betrekking van 

ambtenaar door of vanwege het bestuur van Avri aangesteld of daaraan ondergeschikt. 
3. De gemeenteraden van de betrokken gemeenten wijzen voor ieder lid tevens een 

plaatsvervangend lid aan.  
 
Hoofdstuk II. Vergaderingen 
 
Artikel 5 Vergaderfrequentie  
1. Het algemeen bestuur vergadert tenminste twee keer per jaar en verder zo dikwijls als 

het daartoe besloten heeft. Voorts vergadert het algemeen bestuur indien de voorzit-
ter het nodig oordeelt of indien ten minste een vijfde van het aantal leden waaruit het 
algemeen bestuur bestaat schriftelijk, met opgaaf van redenen, daarom verzoekt.   

2. De secretaris stelt voor de aanvang van ieder kalenderjaar een schema op voor de in 
dat jaar te houden vergaderingen. Dit schema wordt tijdig ter kennis gebracht van de 
leden. 

 
Artikel 6 Oproep 
1. De voorzitter zendt tenminste acht weken voor een vergadering de leden een schrifte-

lijke oproep onder vermelding van dag, tijdstip en plaats van de vergadering, behou-
dens spoedeisende gevallen.  

2. De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken, met uitzondering van de in ar-
tikel 32 van dit reglement bedoelde stukken, worden tegelijkertijd met de schriftelijke 
oproep aan de leden verzonden. 

 
Artikel 7 Agenda 
1. In spoedeisende gevallen kan de voorzitter na het verzenden van de schriftelijke op-

roep tot uiterlijk 48 uur voor de aanvang van een vergadering een aanvullende agenda 
opstellen. Deze wordt met de daarbij behorende stukken aan de leden gezonden en 
openbaar gemaakt. 

2. Bij aanvang van de vergadering stelt het algemeen bestuur de agenda vast. 
3. Op voorstel van een lid van het algemeen bestuur of de voorzitter kan het algemeen 

bestuur bij de vaststelling van de agenda onderwerpen aan de agenda toevoegen of 
van de agenda afvoeren. 

4. Op voorstel van een lid kan de voorzitter van het algemeen bestuur de volgorde van 
behandelingen van de agendapunten wijzigen. 

 



Artikel 8 Ter inzage leggen van stukken 
1. Stukken die ter toelichting van de onderwerpen of voorstellen op de agenda dienen 

worden gelijktijdig met het verzenden van de schriftelijke oproep voor een ieder op het 
kantoor van Avri ter inzage gelegd. Indien na het verzenden van de schriftelijke oproep 
stukken ter inzage worden gelegd, wordt hiervan mededeling gedaan aan de leden en 
zo mogelijk in een openbare kennisgeving. 

2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid kunnen stukken ook op elektronische wij-
ze aan een ieder ter beschikking worden gesteld. 

3. Indien omtrent stukken op grond van artikel 35 van dit reglement geheimhouding is 
opgelegd, blijven deze stukken in afwijking van het eerste lid, onder berusting van de 
secretaris en verleent de secretaris de leden inzage. 

 
Artikel 9 Openbare kennisgeving 
1. De vergadering wordt door aankondiging op de website van Avri bekend gemaakt.  
2. De openbare kennisgeving vermeldt: 

a. de datum, aanvangstijd en plaats, alsmede de voorlopige agenda van de vergade-
ring; 

b. de wijze waarop en de plaats waar een ieder de bij de vergadering behorende stuk-
ken kan inzien.  

3. De voorlopige agenda en de daarbij behorende elektronisch beschikbare stukken wor-
den op de website van Avri geplaatst.  

 
Artikel 10 Presentielijst 
Bij binnenkomst in de vergaderzaal tekent ieder lid van het algemeen bestuur de presentie-
lijst. Aan het einde van elke vergadering wordt die lijst door de voorzitter en de secretaris 
door ondertekening vastgesteld. 
 
Artikel 11 Immuniteit 
De leden van het bestuur en andere personen die deelnemen aan de beraadslaging kunnen 
niet in rechte worden vervolgd of aangesproken voor, dan wel worden verplicht getuigenis 
af te leggen als bedoeld in artikel 165, lid 1 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvorde-
ring over, hetgeen zij in de vergadering van het algemeen bestuur hebben gezegd of aan 
het algemeen bestuur schriftelijk hebben overlegd.  
 
Artikel 12 Belangenverstrengeling 
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 2:4 van de Algemene wet bestuursrecht neemt 

een lid van het algemeen bestuur niet deel aan een stemming over: 
a. een aangelegenheid die hem rechtstreeks of middellijk persoonlijk aangaat of 

 waarbij hij als vertegenwoordiger is betrokken;  
b. de vaststelling of goedkeuring der rekening van een lichaam waaraan hij  re-

kenplichtig is of tot welks bestuur hij behoort.  
2. Een benoeming gaat iemand persoonlijk aan, wanneer hij behoort tot de personen tot 

wie de keuze door een voordracht of bij een herstemming is beperkt. 



 
Artikel 13 Opening vergadering 
1. De voorzitter opent de vergadering op het vastgestelde uur indien meer dan de helft 

van het ingevolge de regeling zitting hebbende leden blijkens de presentielijst aanwezig 
is. 

2. Wanneer een kwartier na het vastgestelde tijdstip niet het vereiste aantal leden aan-
wezig is, bepaalt de voorzitter, na voorlezing van de namen der afwezige leden, dag en 
uur van de volgende vergadering. Deze vergadering kan niet eerder plaatsvinden dan 
tenminste 24 uur na het bezorgen van de oproeping. 

3. Op de vergadering, bedoeld in het tweede lid, is het eerste lid niet van toepassing. Het 
algemeen bestuur kan echter over andere aangelegenheden dan die waarvoor de inge-
volge het eerste lid niet geopende vergadering was belegd alleen beraadslagen of be-
sluiten, indien blijkens de presentielijst meer dan de helft van het aantal zitting heb-
bende leden tegenwoordig is.  

 
Artikel 14 Verslag 
1. De secretaris draagt zorg voor het bijhouden van een presentielijst en een kort verslag 

van de vergadering. Het verslag is tevens de besluitenlijst. 
2. Het conceptverslag van de voorgaande vergadering wordt binnen twee weken toege-

zonden aan de leden. Het conceptverslag wordt gelijktijdig aan de overige personen die 
het woord hebben gevoerd, toegezonden. 

3. Het conceptverslag bevat tenminste: 
a. de namen van de voorzitter, de secretaris en de ter vergadering aanwezige leden, 

alsmede van de leden die afwezig waren en overige personen die het woord ge-
voerd hebben; 

b. een vermelding van de zaken die aan de orde zijn geweest; 
c. een zakelijke samenvatting van het gesprokene met vermelding van de namen van 

de aanwezigen die het woord voerden; 
d. een overzicht van het verloop van elke stemming, met vermelding bij hoofdelijke 

stemming van de namen van de leden die voor of tegen stemden, onder aanteke-
ning van de namen van de leden die zich overeenkomstig de Wet van stemming 
hebben onthouden of zich bij het uitbrengen van hun stem hebben vergist; 

e. de tekst van de ter vergadering ingediende initiatiefvoorstellen, voorstellen van or-
de, moties, amendementen en subamendementen; 

f. bij het desbetreffende agendapunt de naam en hoedanigheid van die personen aan 
wie door het algemeen bestuur is toegestaan deel te nemen aan beraadslagingen; 

g. de genomen besluiten. 
 
Artikel 15  Ingekomen stukken 
Bij het algemeen bestuur ingekomen stukken, waaronder schriftelijke mededelingen van 
het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur, worden op een lijst geplaatst. Deze lijst 
wordt aan de leden toegezonden en ter inzage gelegd.  
 



Artikel 16 Aantal spreektermijnen 
1.  De beraadslaging over een onderwerp of voorstel geschiedt in ten hoogste twee ter-

mijnen, tenzij het algemeen bestuur anders beslist.  
2.  Elke spreektermijn wordt door de voorzitter afgesloten. 
3.  Een lid mag in een termijn niet meer dan eenmaal het woord voeren over hetzelfde 

onderwerp of voorstel. 
4.  Het derde lid is niet van toepassing op: 

a.  de rapporteur van een commissie; 
b.  het lid dat een (sub)amendement, een motie of een initiatiefvoorstel heeftinge-
diend, voor wat betreft dat (sub)amendement, die motie of dat voorstel. 

5.  Bij de bepaling hoeveel malen een lid over hetzelfde onderwerp of voorstel het woord 
heeft gevoerd, wordt niet meegerekend het spreken over een voorstel van orde. 

 
Artikel 17 Handhaving orde 
1.  Een spreker mag in zijn betoog niet worden gestoord, tenzij: 

a. de voorzitter het nodig oordeelt hem aan het in acht nemen van dit reglement te 
herinneren; 

b. een lid hem interrumpeert. De voorzitter kan bepalen dat de spreker zonder verdere 
interrupties zijn betoog zal afronden. 

2. Indien een spreker zich in beledigende of onbetamelijke uitdrukking uitlaat, afwijkt van 
het in behandeling zijnde onderwerp, een andere spreker herhaaldelijk interrumpeert, 
dan wel anderszins de orde verstoort, wordt hij door de voorzitter tot de orde geroe-
pen. Indien de betreffende spreker hieraan geen gevolg geeft, kan de voorzitter hem 
gedurende de vergadering waarin zulks plaats heeft over het aanhangige onderwerp 
het woord ontzeggen. 

3. De voorzitter kan ter handhaving van de orde de vergadering voor een door hem te be-
palen tijd schorsen en indien na de heropening de orde opnieuw wordt verstoort, de 
vergadering sluiten.  

4. De voorzitter is bevoegd, wanneer de orde op enigerlei wijze door toehoorders wordt 
verstoord, deze en zo nodig andere toehoorders te doen vertrekken. 

5. De voorzitter is bevoegd toehoorders die bij herhaling de orde in de vergadering ver-
storen voor ten hoogste drie maanden de toegang tot de vergadering te ontzeggen. 

6. Hij kan het algemeen bestuur voorstellen aan een lid dat door zijn gedragen de gere-
gelde gang van zaken belemmert, het verdere verblijf in de vergadering te ontzeggen. 
Over het voorstel wordt niet beraadslaagd. Na aanneming daarvan verlaat het lid de 
vergadering onmiddellijk. Zo nodig doet de voorzitter hem verwijderen. Bij herhaling 
van zijn gedrag kan het lid bovendien voor ten hoogste drie maanden de toegang tot de 
vergadering worden ontzegd.  

 
 
 
 
 



Artikel 18 Beraadslaging 
1. Het algemeen bestuur kan op voorstel van de voorzitter of een lid beslissen over één of 

meer onderdelen van een onderwerp of voorstel afzonderlijk te beraadslagen. 
2. Op verzoek van een lid of op voorstel van de voorzitter kan het algemeen bestuur be-

sluiten de beraadslaging voor een door hem te bepalen tijd te schorsen teneinde het 
dagelijks bestuur de gelegenheid te geven tot onderling beraad. De beraadslaging wor-
den hervat nadat de schorsingsperiode verstreken is. 

3. Het algemeen bestuur kan bepalen dat anderen dan de in de vergadering aanwezige 
leden en de secretaris, deelnemen aan de beraadslaging. 

4. Een beslissing daartoe wordt op voorstel van de voorzitter of één der leden genomen 
alvorens met de beraadslaging ten aanzien van het aan de orde zijnde agendapunt een 
aanvang wordt genomen. 

 
Artikel 19 Stemverklaring 
Na het sluiten van de beraadslaging en voordat het algemeen bestuur tot stemming over-
gaat, heeft ieder lid het recht zijn stemgedrag te motiveren.  
 
Artikel 20 Beslissing 
1. Wanneer de voorzitter vaststelt dat een onderwerp of voorstel voldoende is toegelicht, 

sluit hij de beraadslaging, tenzij het algemeen bestuur anders beslist.  
2. Nadat de beraadslaging is gesloten vindt, na een stemming over eventuele amende-

menten, de stemming plaats over het voorstel zoals het dan luidt, in zijn geheel tenzij 
geen stemming wordt gevraagd.  

3. Voordat de stemming over het voorstel in zijn geheel plaatsvindt, formuleert de voor-
zitter het voorstel over de te nemen eindbeslissing.  

4. Het algemeen bestuur besluit bij volstrekte meerderheid van stemmen. 
 
Artikel 21  Stemming algemeen 
1. De voorzitter vraagt of stemming wordt verlangd. Indien geen stemming wordt ver-

langd, stelt de voorzitter vast dat het voorstel zonder hoofdelijke stemming is aange-
nomen.  

2. In de vergadering aanwezige leden kunnen aantekening in het verslag vragen, dat wan-
neer er stemming was gehouden, zij hadden tegengestemd of zij zich van stemming 
hadden onthouden in een aangelegenheid die het lid rechtstreeks of middellijk per-
soonlijk aangaat of waarbij hij als vertegenwoordiger is betrokken.  

3. Indien door een of meer leden stemming wordt gevraagd, doet de voorzitter daarvan 
mededeling. 

4. De voorzitter of de secretaris roept de leden bij naam op hun stem uit te brengen. 
5. Ieder lid heeft één stem. 
6. Bij hoofdelijke stemming is ieder ter vergadering aanwezig lid dat zich niet van deelne-

ming aan de stemming op grond van de wet moet onthouden, verplicht zijn stem uit te 
brengen.  



7. De leden brengen hun stem uit door het woord 'voor' of 'tegen' uit te spreken, zonder 
enige toevoeging. 

8. Bij een schriftelijke stemming wordt onder het uitbrengen van een stem verstaan het 
inleveren van een stembriefje.  

9. Heeft een lid zich bij het uitbrengen van zijn stem vergist, dan kan hij deze vergissing 
nog herstellen voordat het volgende lid gestemd heeft. Bemerkt hij zijn vergissing pas 
later dan kan hij nadat de voorzitter de uitslag van de stemming bekend heeft gemaakt 
wel aantekening vragen dat hij zich heeft vergist. In de uitslag van stemming brengt dit 
echter geen verandering.  

10. De voorzitter deelt de uitslag na afloop van de stemming mede, met vermelding van 
het aantal voor en tegen uitgebrachte stemmen. Hij doet daarbij tevens mededeling 
van het genomen besluit.  

 
Artikel 22 Stemming over amendementen en moties 
1. Indien een amendement op een aanhangig voorstel is ingediend, wordt eerst over dat 

amendement gestemd. 
2. Indien op een amendement een subamendement is ingediend, wordt eerst over het 

subamendement gestemd en vervolgens over het amendement. 
3. Indien twee of meer amendementen of subamendementen op een aanhangig voorstel 

zijn ingediend, bepaalt de voorzitter de volgorde waarin hierover zal worden gestemd. 
Het meest verstrekkende (sub)amendement wordt het eerst in stemming gebracht.  

4. Indien aangaande een aanhangig voorstel een motie is ingediend, wordt eerst over het 
voorstel gestemd en vervolgens over de motie.  

 
Artikel 23  Stemming over personen 
1. Wanneer een stemming over personen voor het doen van een voordracht of het op-

stellen van een voordracht of aanbeveling moet plaatshebben, benoemt de voorzitter 
drie leden tot stembureau. 

2. Ieder ter vergadering aanwezig lid dat zich niet van stemming dient te onthouden, 
vanwege een aangelegenheid die hem rechtstreeks of middellijk persoonlijk aangaat of 
waarbij hij als vertegenwoordiger is betrokken, is verplicht een stembriefje in te leve-
ren. De stembriefjes dienen identiek te zijn.  

3. Er hebben zoveel stemmingen plaats als er personen te benoemen zijn, voor te dragen 
of aan te bevelen. Het algemeen bestuur kan op voorstel van de voorzitter beslissen 
dat bepaalde stemming worden samengevat op één briefje.   

4. Het stembureau onderzoekt of het aantal ingeleverde briefjes gelijk is aan het aantal 
leden dat verplicht is om te stemmen. Wanneer de aantallen niet gelijk zijn worden de 
stembriefjes vernietigd zonder deze te openen en wordt een nieuwe stemming gehou-
den. 

5. Voor het tot stand komen van een beslissing bij stemming wordt de volstrekte meer-
derheid vereist van hen die een stem hebben uitgebracht. De leden die geen behoorlijk 
stembriefje hebben ingeleverd, worden geacht geen stem te hebben uitgebracht. On-
der een niet behoorlijk ingevuld stembriefje wordt in ieder geval verstaan: 



a. een blanco stembriefje; 
b. een ondertekend stembriefje; 
c. een stembriefje waarop meer dan één naam is vermeld, tenzij er besloten is tot 

samenvatting van meer dan één stemming; 
d. een stembriefje dat, bij benoeming op voordracht, afwijkt van de voordracht; 
e. een stembriefje waarbij op een andere persoon is gestemd dan die waartoe de 

stemming is beperkt. 
6. In geval van twijfel over de inhoud van een stembriefje beslist het algemeen bestuur, 

op voorstel van de voorzitter.   
7. De secretaris zorgt ervoor dat de stembriefjes onmiddellijk na vaststelling van de uit-

slag worden vernietigd.  
 
Artikel 24 Herstemming over personen 
1. Wanneer bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, 

wordt tot een tweede stemming overgegaan. 
2. Wanneer ook bij de tweede stemming door niemand een volstrekte meerderheid is 

verkregen, heeft een derde stemming plaats tussen de twee personen die bij de twee-
de stemming de stemmen hebben gekregen. Zijn bij de tweede stemming de meeste 
stemmen over meer dan twee personen verdeeld, dan wordt bij een tussenstemming 
uitgemaakt tussen welke twee personen de derde stemming zal plaatshebben. 

3. Indien bij tussenstemming of bij de derde stemming de stemmen staken, beslist ter-
stond het lot. 

 
Artikel 25 Beslissing door het lot 
1. Wanneer het lot moet beslissen, worden de namen van hen tussen wie de beslissing 

moet plaatshebben, door de voorzitter op identieke briefjes geschreven. 
2. Deze briefjes worden, nadat zij door het stembureau zijn gecontroleerd, op gelijke wij-

ze gevouwen, in een stembokaal gedeponeerd en omgeschud. 
3. Vervolgens neemt de voorzitter een van de briefjes uit de stembokaal. Degene wiens 

naam op dit briefje voorkomt, is gekozen.  
 
Artikel 26 Amendementen  
1. leder lid kan tot het sluiten van de beraadslagingen amendementen indienen. 

Een amendement kan het voorstel inhouden om een geagendeerd voorstel in 
één of meer onderdelen te splitsen, waarover afzonderlijke besluitvorming zal 
plaatsvinden. Er kan alleen beraadslaagd worden over amendementen die in-
gediend zijn door leden die de presentielijst getekend hebben en in de verga-
dering aanwezig zijn.  

2. leder lid dat in de vergadering aanwezig is, is bevoegd op het amendement 
dat door een lid is ingediend, een wijziging voor te stellen (subamende-
ment).  

3. Elk amendement of subamendement en elk voorstel moet om in behandeling 
genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend, ten-



zij de voorzitter, met het oog op het eenvoudige karakter van het voorgestelde, 
oordeelt dat met een mondelinge indiening kan worden volstaan.  

4. Intrekking, door de indiener(s), van het amendement of subamendement is 
mogelijk, totdat de besluitvorming door het algemeen bestuur heeft plaats-
gevonden. 

  
Artikel 27  Moties  
1. leder lid kan ter vergadering een motie indienen.  
2. Een motie moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij 

de voorzitter worden ingediend.  
3. De behandeling van een motie over een aanhangig onderwerp of voorstel 

vindt tegelijk met de beraadslaging over dat onderwerp of voorstel plaats.  
4. De behandeling van een motie over een niet op de agenda opgenomen on-

derwerp vindt plaats nadat alle op de agenda voorkomende onderwerpen zijn 
behandeld.  

5. Intrekking, door de indiener(s), van de motie is mogelijk totdat de be-
sluitvorming door het algemeen bestuur heeft plaatsgevonden.  

 
Artikel 28 Voorstellen van orde  
1. De voorzitter en ieder lid van het algemeen bestuur kunnen tijdens de vergade-

ring mondeling een voorstel van orde doen, dat kort kan worden toegelicht.  
2. Een voorstel van orde kan uitsluitend de orde van de vergadering betreffen.  
3. Over een voorstel van orde beslist het algemeen bestuur terstond.  
 
Artikel 29  Initiatiefvoorstel  
1.  Een initiatiefvoorstel moet om in behandeling genomen te kunnen wor-

den schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend.  
2.  De voorzitter plaatst het voorstel op de agenda van de eerstvolgende verga-

dering, tenzij de schriftelijke oproep hiervoor reeds verzonden is. In dit laatste 
geval wordt het voorstel op de agenda van de daaropvolgende vergadering 
geplaatst. Bij vaststelling van de agenda wordt het initiatiefvoorstel in stem-
ming gebracht.  

3.  De behandeling van het voorstel vindt plaats nadat alle op de agenda voorko-
mende voorstellen en onderwerpen zijn behandeld, tenzij het algemeen bestuur 
oordeelt dat  
a. het voorstel met het oog op de orde van de vergadering tezamen met een 

ander geagendeerd voorstel of onderwerp dient te worden behandeld;  
b. het voorstel voor advies naar het dagelijks bestuur dient te worden gezon-

den.  In dit geval bepaalt het algemeen bestuur in welke vergadering het 
voorstel opnieuw geagendeerd wordt.  

4.  Het algemeen bestuur kan voorwaarden stellen aan de indiening en behandeling 
van een voorstel, niet zijnde een voorstel voor een verordening. 

 



Artikel 30  Interpellatie  
1.  Het verzoek tot het houden van een interpellatie wordt, behoudens in naar 

het oordeel van de voorzitter spoedeisende gevallen, ten minste 48 uur voor 
de aanvang van de vergadering schriftelijk bij de voorzitter ingediend. Het 
verzoek bevat een duidelijke omschrijving van het onderwerp waarover in-
lichtingen worden verlangd alsmede de te stellen vragen.  

2.  De voorzitter brengt de inhoud van het verzoek zo spoedig mogelijk ter kennis van de 
overige leden. Bij de vaststelling van de agenda van de eerstvolgende vergadering na 
indiening van het verzoek wordt het verzoek in stemming gebracht. Het algemeen 
bestuur bepaalt op welk tijdstip tijdens de vergadering de interpellatie zal worden 
gehouden.  

3.  De interpellant voert niet meer dan tweemaal het woord, de overige leden niet meer 
dan eenmaal, tenzij het algemeen bestuur hen hiertoe verlof geeft.  

 
Artikel 31  Schriftelijke vragen  
1.  Schriftelijke vragen worden kort en duidelijk geformuleerd. De vragen kunnen van een 

toelichting worden voorzien. Bij de vragen wordt aangegeven, of schriftelijke of mon-
delinge beantwoording wordt verlangd. Vragen die niet voldoen aan het hiervoor ge-
stelde worden per omgaande aan de indiener teruggestuurd.  

2.  De vragen worden bij de voorzitter ingediend. Deze draagt er zorg voor dat de vragen 
zo spoedig mogelijk ter kennis van de overige leden worden gebracht. 

3.  Schriftelijke beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats, in ieder geval binnen der-
tig dagen nadat de vragen zijn binnengekomen. Mondelinge beantwoording vindt 
plaats in de eerstvolgende vergadering van het algemeen bestuur. Indien beantwoor-
ding niet binnen deze termijnen kan plaatsvinden, stelt de secretaris de vragensteller 
hiervan gemotiveerd in kennis, waarbij de termijn aangegeven wordt, waarbinnen be-
antwoording zal plaatsvinden. Dit bericht wordt behandeld als een antwoord.  

4.  De antwoorden van het dagelijks bestuur worden aan de leden toegezonden.  
5.  De vragensteller kan, bij schriftelijke beantwoording in de eerstvolgende vergadering 

van het algemeen bestuur en bij mondelinge beantwoording in dezelfde vergadering, 
na de behandeling van de op de agenda voorkomende onderwerpen nadere inlichtin-
gen vragen omtrent het door het dagelijks bestuur gegeven antwoord, tenzij het alge-
meen bestuur anders beslist.  

 
Artikel 32 Inlichtingen  
1.  Indien een lid van het algemeen bestuur over een onderwerp inlichtingen verlangt 

over het door het dagelijks bestuur dan wel de voorzitter gevoerde bestuur, wordt 
een verzoek daartoe ingediend bij het dagelijks bestuur dan wel de voorzitter. 

2.  De secretaris draagt er zorg voor dat de overige leden een afschrift van dit verzoek krij-
en.  

3.  De verlangde inlichtingen worden mondeling of schriftelijk in de eerstvolgende of in 
de daarop volgende vergadering gegeven.  



4.  De gestelde vragen en het antwoord vormen een agendapunt voor de vergadering, 
waarin de antwoorden zullen worden gegeven.  

 
Hoofdstuk III. Besloten vergadering  
 
Artikel 33 Algemeen  
1.  De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar.  
2.  Wanneer de voorzitter het nodig acht of een vijfde van het aantal leden dat de presen-

tielijst heeft ondertekend daarom verzoekt, worden de deuren gesloten, waarna het 
algemeen bestuur bepaalt, of met gesloten deuren zal worden beraadslaagd en beslo-
ten.  

3. Van een vergadering met gesloten deuren wordt een afzonderlijk verslag opgemaakt, 
dat niet openbaar wordt gemaakt, tenzij het algemeen bestuur anders beslist.  

4.  Op een besloten vergadering zijn de bepalingen van dit reglement van overeenkomsti-
ge toepassing voor zover deze bepalingen niet strijdig zijn met het besloten karakter 
van de vergadering.  

 
Artikel 34 Geheimhouding  
1. Het algemeen bestuur kan in een besloten vergadering, op grond van de belangen, ge-

noemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, omtrent hetgeen in een 
besloten vergadering is behandeld en besloten en omtrent de inhoud van de stukken, 
die aan de vergadering worden overgelegd, geheimhouding opleggen. Deze wordt 
zowel door de leden, die bij de behandeling tegenwoordig waren, als door de leden, 
die op andere wijze van het behandelde en van de stukken kennis nemen, in acht ge-
nomen, totdat het algemeen bestuur haar opheft.  

2. Op grond van de belangen genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van be-
stuur kan de geheimhouding eveneens worden opgelegd door het dagelijks bestuur 
en de voorzitter van het lichaam en door een commissie als bedoeld in artikel 24, eer-
ste lid of artikel 25, eerste lid van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen, ieder ten 
aanzien van stukken die zij aan het algemeen bestuur of aan de leden van het alge-
meen bestuur overleggen. Daarvan wordt op de stukken melding gedaan.  

3.  De krachtens het tweede lid aan het algemeen bestuur opgelegde verplichting tot ge-
heimhouding vervalt, indien de oplegging niet door het algemeen bestuur in zijn eerst-
volgende vergadering, die blijkens de presentielijst door meer dan de helft van het 
aantal zitting hebbende leden, tezamen vertegenwoordigend meer dan de helft van 
het aantal stemmen, is bezocht, wordt bekrachtigd.  

4.  De krachtens het tweede lid aan leden opgelegde verplichting tot geheimhouding 
wordt door hen in acht genomen totdat het orgaan, dat de verplichting heeft opgelegd, 
dan wel, indien het onderwerp waaromtrent geheimhouding is opgelegd aan het alge-
meen bestuur is voorgelegd, totdat het algemeen bestuur haar opheft. Het algemeen 
bestuur kan deze beslissing alleen nemen in een vergadering die blijkens de presentie-
lijst door meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden, tezamen vertegen-
woordigend meer dan de helft van het aantal stemmen, is bezocht.  



5.  De geheimhouding dient in acht te worden genomen door een ieder die bij de verga-
dering aanwezig is en door een ieder die op een andere wijze kennis heeft van de stuk-
ken.  

 
Artikel 35 Opheffing geheimhouding  
Indien het algemeen bestuur voornemens is de geheimhouding op te heffen wordt, in-
dien daarom wordt verzocht door het orgaan dat geheimhouding heeft opgelegd, in een 
besloten vergadering met het desbetreffende orgaan overleg gevoerd.  
 
Artikel 36  Verslag  
1.  Het verslag van een besloten vergadering wordt niet verspreid, maar ligt uitsluitend 

voor de leden ter inzage.  
2.  Het verslag wordt zo spoedig mogelijk in een besloten vergadering ter vaststelling 

aangeboden. Tijdens deze vergadering neemt het algemeen bestuur een besluit over 
het al dan niet openbaar maken van dit verslag. Het vastgestelde verslag wordt door 
de voorzitter en de secretaris ondertekend.  

 
Hoofdstuk IV. Toehoorders en pers  
 
Artikel 37 Toehoorders en pers  
1.  Toehoorders en vertegenwoordigers van de pers kunnen uitsluitend op de voor hen 

bestemde plaatsen openbare vergaderingen bijwonen.  
2.  Het geven van tekenen van goed- of afkeuring of het op andere wijze verstoren van 

de orde is verboden.  
 
Artikel 38  Geluid- en beeldregistraties  
Degenen die in de vergaderzaal tijdens een openbare vergadering geluid- dan wel beeld-
registraties willen maken doen hiervan mededeling aan de voorzitter en gedragen zich 
naar zijn aanwijzingen. Deze aanwijzingen kunnen niet zover gaan dat zij de vrijheid van 
pers aantasten.  
 
Artikel 39 Verbod gebruik mobiele telefoons  
ln de vergaderzaal, met inbegrip van de publieke tribune, is tijdens de vergadering 
gebruik van mobiele telefoons of andere communicatiemiddelen, dat inbreuk kan 
maken op de orde van de vergadering, zonder toestemming van de voorzitter, niet 
toegestaan.  
 
Hoofdstuk V. Slotbepalingen  
 
Artikel 40  Uitleg reglement  
ln de gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij twijfel omtrent de toepassing van 
het reglement, beslist het algemeen bestuur op voorstel van de voorzitter.  
 



Artikel 41  Citeertitel  
Dit reglement kan worden aangehaald als Reglement van orde voor de vergaderingen en 
andere werkzaamheden van  het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling 
Avri 2016. 
 
Artikel 42  Inwerkingtreding  
Deze regeling treedt in werking op de dag na de dag van bekendmaking.  
 
 
Vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van [datum]. 
 
 
De voorzitter,   De secretaris, 
 
 
 
L. Verspuij    E.J. de Vries 



Platformbijeenkomst Bijzonderheden

Stukken inleveren Stukken verzenden Aanvang: 12.30 Aanvang 19.00 uur Stukken inleveren Stukken verzenden Aanvang 9.00 

31 oktober '16 7 november '16 14 november '16

28 november '16 5 december '16 12 december '16

19 december '16 do 22 december '16 9 januari

23 januari 30 januari 6 februari

20 februari 27 februari 6 maart wo. 7 juni * 3 mei 11 mei 6 juli

6 maart 13 maart 20 maart
Extra DB uitsluitend i.v.m. 

jaarrekening

20 maart 27 maart 3 april wo. 7 juni * 3 mei 11 mei 6 juli

24 april 1 mei 8 mei

29 mei 6 juni 12 juni

6 juni 12 juni 19 juni 22 juni 29 juni 6 juli
Extra DB uitsluitend i.v.m. zienswijze 

begroting

26 juni 3 juli 10 juli

7 augustus 14 augustus 21 augustus

4 september 11 september 18 september

25 september 2 oktober 9 oktober

23 oktober 30 oktober 6 november

20 november 27 november 4 december

Vastgesteld in Dagelijks Bestuur van… (datum)….

Alle vergaderingen vinden plaats op het hoofdkantoor Avri te Geldermalsen. Op verzoek van gemeenten kan een vergadering op locatie plaatsvinden.

* aangepaste datum ivm raadsvergaderingen, nog niet voorgelegd aan de griffiers

do 18 januari '18 14 december 21 december 15 februari '18

di. 26 september 24 augustus 31 augustus 26 oktober

wo. 22 november 19 oktober 26 oktober 21 december

ma. 17 juli 29 juni 6 juli 31 augustus

Dagelijks Bestuur Algemeen Bestuur

Vergaderschema GR Avri 2017 (concept versie 2017-4)

ma. 13 maart 9 februari 16 februari 13 april

wo. 18 januari 15 december '16 22 december '16 16 februari
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