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Geachte raad,
Voor u liggen de voorlopige jaarstukken 2021 van Avri. We blikken terug op een bijzonder jaar 2021. Het tweede
jaar van de coronacrisis en de klimaatverandering hebben een directe invloed gehad op de maatschappij en het
werk van Avri. De bijzondere weersomstandigheden hadden impact op de organisatie en haar mensen. In de
tweede week van februari trok sneeuwstorm Darcy over het land met veel sneeuwval met op 7 januari een heuse
sneeuwjacht. De vele sneeuw belemmerde de inzameling en ook andere taken konden met moeite uitgevoerd
worden. De medewerkers van de gladheidsbestijding zette vol in op het sneeuwruimen. Op 18 juni trok een
volgende storm over ons gebied met veel zware onweerbuien. Deze storm veroorzaakt veel schade in de openbare
ruimte. Tot slot ontstond er door de warme, natte zomer groeizaam weer, waardoor er in korte tijd veel het onkruid
onstond. Bewoners en gemeenten hebben op enkele momenten wel gemerkt dat hierdoor de dienstverlening
onder druk kwam te staan. Dankzij de inzet van ons personeel en de samenwerking met inwoners en gemeenten
hebben we onze dienstverlening over het algemeen op peil gehouden en daarbij wederom goede beleidsresultaten
bereikt. Zo is de afvalscheiding weer een stukje verbeterd, is het na de natte zomer gelukt om de beeldkwaliteit
voor de IBOR- gemeenten weer op peil te krijgen en hebben onze handhavers hebben naar volle tevredenheid met
de veiligheidsdriehoek samengewerkt.
Naast betere verwerkingscontracten, wil Avri ook waarde toevoegen aan de grondstofstromen. Hiervoor hebben
we vanuit de regiodeal subsidietoekenning gekregen voor drie projecten. De drie projecten zijn:
waardentoevoeging bioafval (GFT), een textielsorteercentrum in samenwerking met Werkzaak en ingezameld
plastic in samenwerking met regionale partners verwerken tot producten. De eerste voorbereidingen zijn gestart.
We hebben tegelijkertijd de structuur van de organisatie gewijzigd om beter gesteld te staan voor de toekomst;
actief te werken aan prijsstabiliteit en aan verbetering van circulariteit en een leefbare woonomgeving.
In financiële zin zien we een positief resultaat, bestaande uit zowel hogere baten afvalstoffenheffing als een fors
hogere papieropbrengst. Daarnaast zien we de opbrengsten van de grondstoffen verbeteren, mede door de
inspanningen van de organisatie en de gunstige marktontwikkelingen. Deze trend beschouwen we
voorzichtigheidshalve voorlopig als incidenteel vanwege de huidige mondiale ontwikkelingen zoals de
coronapandemie en recent de oorlog in Oekraïne.
Terugkijkend naar 2021 gaat onze dank uit naar de bewoners, dankzij hen is ook in 2021 een goed
afvalscheidingsresultaat bereikt. Daarnaast was 2021 het laatste jaar van de bestuursperiode van dit Algemeen
Bestuur. We willen het vertrekkende bestuur bedanken voor hun inzet en betrokkenheid in de afgelopen jaren. Op
diverse onderwerpen zijn we ook samen opgetrokken met de ambtenaren van onze gemeenten. Ook voor deze
constructieve samenwerking onze hartelijke dank.

Wij verzoeken u vriendelijk om uw zienswijzen bij de voorlopige jaarstukken 2021 uiterlijk woensdag 22 juni 2021
aan ons kenbaar te maken en in te dienen via het bestuurssecretariaat van Avri (bestuurssecretariaat@avri.nl). Uw
zienswijzen worden in de vorm van een zienswijzenota aan u teruggekoppeld. Het Algemeen Bestuur zal in de
vergadering van 7 juli 2022 zowel de jaarstukken als de zienswijzenota vaststellen.

Het dagelijks bestuur van Avri,
De voorzitter,

De secretaris,

Dhr. J. Reus

Dhr. W. Brouwer

