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INLEIDING 
Dit document is een oefendocument om te laten zien hoe een regionaal perspectief de 
besluitvorming over gemeenschappelijke regelingen kan verbeteren. De inhoud is tot stand 
gekomen met input van raadsleden die hebben gereageerd op de uitvraag over de AVRI. Het 
document wordt niet gebruikt voor besluitvorming, maar om te ontdekken hoe een nieuwe 
werkwijze vorm zou kunnen krijgen. Het dient als onderlegger voor het gesprek tussen alle 
betrokken partijen; raadsleden, colleges, griffierskring, gr-directeuren. 


Het geeft inzicht in de overeenkomsten en verschillen tussen de gemeenten. Raadsleden kunnen 
op basis van een regionaal perspectief betere besluiten nemen omdat ze de knelpunten en ideeën 
van de buurgemeenten kennen. Veelvoorkomende thema’s kunnen in een debat tussen de raden 
worden besproken om op die manier aan de voorkant richting te geven. Door ruwe input op te 
halen worden raadsleden in staat gesteld om de stem van hun achterban door te laten klinken. 
Collegeleden kunnen op basis van een overzicht goed zien wat relevant is om terug te laten 
komen in raadsvoorstellen. Bovendien wordt het makkelijker om scenario’s te bieden, omdat je 
kunt zien waar de lijnen lopen.


De informatie is op twee manieren gegroepeerd. Allereerst de ruwe input per gemeente. 
Vervolgens is de informatie per terugkerend thema verzameld. 




Inhoudsopgave 

Deelnemende gemeenten: 
Buren

Culemborg

Maasdriel

Neder-Betuwe

Tiel

West Maas en Waal

Zaltbommel


Terugkerende thema’s 

COMMUNICATIE  
CULTUURVERANDERING
HANDHAVING 

BEDRIJFSVOERING: TOEKOMST EN VISIE 
KERNTAAK EN BIJZAAK
VERENIGINGEN 
CIRCULARITEIT
BETAALBAARHEID/ TARIEFSTELLING 

BESLUITVORMINSPROCES 
MAATWERK  

OVERIG 



BUREN:  
COMMUNICATIE  
De communicatie vanuit de Avri, nooit vanuit inwonersperspectief altijd vanuit eigen perspectief 
en waar de Avri tegen aanloopt. Verder de onduidelijke scheiding voor inwoners tussen Avri en 
Gemeenten.

Communicatie is niet klantgericht. Communicatie vanuit handhaving verbeteren. Klantvriendelijker.

Legitimiteit van de communicatie (platformbijeenkomsten)

CULTUURVERANDERING
Betere betrokkenheid van onze inwoners met de afscheiding op de nieuwe manier
HANDHAVING 
Het handhaven van de avri men gebruikt Amerikaanse methoden nl omgekeerde 
bewijslast. Ik moet maar aantonen dat mijn buurman dat stuk plastic in de groen container 
heeft gedumpt. Wat als we een proefproces starten?

BEDRIJFSVOERING: TOEKOMST EN VISIE 
Mis de lange termijnvisie. De papierprijzen, de luierproblematiek, ervaringen met omgekeerd 
inzamelen, de wereldmarkt ….. komen steeds op tafel als verrassing. Dat kan naar mijn idee niet 
mogelijk zijn.

Gebrek aan zicht op de Strategische koers (ontwikkelingen tussen 2 en 5 jaar vanaf nu)

Naar de AVRI zijn, met het overdragen van taken, ook vele ambtenaren/medewerkers mee 
overgedragen: hoever houden de ontwikkelingen die op de AVRI afkomen zich tot de benodigde 
kwaliteiten kwaliteit van het beschikbare  personeel (investeren wij tijdig en voldoende)?

In hoeverre houdt men de trends en ontwikkelingen in de gaten om aan de voorkant te 
blijven zitten
Toekomstbestendigheid van het verdienmodel van AVRI
KERNTAAK EN BIJZAAK
Inzicht in de structuur, visie, geldstromen en zelfstandige beslissingen en investeringen 
van de Avri en de verbonden partijen zoals Avri realisatie en Avri solar.
Blijf bij kerntaak, tenzij aantoonbaar is dat inwoners van de nevenactiviteiten profiteren. 
Onderscheid tussen hoofd en neventaken en de risico’s van de nevenactiviteiten in beeld 
en sturingsmogelijkheden voor raden duidelijk maken.
VERENIGINGEN
Behoud van de inzameling van met name oud paper door onze verenigingen met daar 
tegenover een reele  vergoeding van deze activiteit.
Jaarlijks terugkerend gedoe over papierinzameling samen met verenigingen nu eindelijk 
eens een keer definitief regelen en daarvoor desnoods harde keuzes maken. Als het een 
verkapte subsidie is aan verenigingen dan moeten we dat als gemeenteraden gewoon als 
zodanig benoemen en daar besluiten over nemen.
CIRCULARITEIT
BETAALBAARHEID/ TARIEFSTELLING 
afvalstoffenheffing betaalbaar houden: inzichtelijk maken waar verborgen kosten zijn waar 
raden op kunnen sturen. Moet de circulaire afvalverwerking worden betaald uit slechts de 
afvalstoffenheffing want het wordt onbetaalbaar?
Prijsstijgingen beperken ziet men daar mogelijkheden toe

BESLUITVORMINSPROCES 
afstand tussen directie van de AVRI en de raden. We worden te vaak verrast door besluiten.

1. Is de doelstelling/opdracht van het bestuur van de AVRI helder, duidelijk en 

eensluidend? Heeft de directie deze opdracht aanvaard?



2. Wat is het probleem vanuit de AVRI bij de uitvoering van deze doelstelling?
Een SMART weergave van de taken, zodat duidelijk wordt wat ZUIVER operationeel is en wat 
derhalve WEL tot het mandaat van het college behoort binnen de (ooit) door de Raad gestelde 
kaders. Daarmee wordt indirect duidelijk wat mogelijk nu aandacht behoeft.

Waar ligt de grens tussen beleid en uitvoering? Hoeveel zelfbeschikkingsmogelijkheden (vrijheid) 
heeft een GR?

MAATWERK  

OVERIG  
Sommige afvalbakken in de openbare ruimte worden niet altijd op tijd geleegd waardoor 
afval naast de bakken wordt gegooid. Sommige bakken vaker legen of bakken bijplaatsen 
op deze locaties?
Incidenteel worden kliko’s niet of pas dagen te laat geleegd

CULEMBORG 
COMMUNICATIE  
CULTUURVERANDERING
Communicatie. Wij denken dat er veel beter gecommuniceerd moet worden, als wij de 
media volgen is het niet goed bekend wat waar bij hoort en dan door controleurs hard is 
opgetreden. Hoe moeten mensen verstand hebben van plastic. Dat men bewust is hoe te 
sorteren. 
HANDHAVING 

BEDRIJFSVOERING: TOEKOMST EN VISIE 
Grip en gedeelde visie op prijsontwikkeling naar de toekomst / Meer klantgerichte dienstverlening. 
Avri krijgt te vaak het verwijt dat het geen dienstverlenende instelling heeft. Zou dit wel moeten 
zijn. Veel is gelegen in een betere communicatie. Maar ook in het verkrijgen van een beeld hoe wij 
minder afhankelijk worden van ontwikkelingen op de grondstoffenmarkt? Hoe krijgen wij grip op 
deze tariefontwikkelingen naar de toekomst?  Is er een gedeelde visie op de toekomst?

KERNTAAK EN BIJZAAK
VERENIGINGEN 
CIRCULARITEIT
BETAALBAARHEID/ TARIEFSTELLING 
Efficiëntie slag maken. Wij denken dat het mogelijk is om bezuinigingen te realiseren en 
die in te zetten om de reserve op peil te brengen   en te zorgen dat het tarief de komende 
jaren niet omhoog gaat.

Meer zicht op begroting, onafhankelijk onderzoek naar begrotingsposten. Wij denken dat 
er bedrijfsmatige keuzes te maken zijn waardoor ruimte gevonden kan worden in eigen 
begroting AVRI.  Nu wordt iedere tegenvaller 1 op 1 doorberekend aan inwoners. Een 
onafhankelijk onderzoek naar de begroting moet duidelijk maken of zaken efficiënter 
(kostenbesparing) ingericht kunnen worden. 

BESLUITVORMINSPROCES 
MAATWERK  



Meer maatwerk tarief mogelijkheden per gemeente. Beter ten halve gekeerd dan ten hele 
gedwaald. Gemeenten moeten serieus kunnen overwegen af te stappen van het 
‘gebruiker betaald’ (variabele tarieven) principe. Afval wegbrengen in ondergrondse 
containers moet voor een vast maandelijks tarief kunnen. Huidige principe zorgt volgens 
onze fractie voor te veel vervuiling waardevolle grondstoffen en dumpen van vuil elders. 
Ook worden kwetsbare groepen (luiers en incontinentie) volgens ons met huidige systeem 
onnodig met hoge kosten opgezadeld. Dit vraagt een herbezinning op sturen op kosten of 
sturen op duurzaamheid. 

OVERIG 

MAASDRIEL 
COMMUNICATIE  
Communicatie met de burgers. De AVRI heeft afgelopen periode bij voortduring slecht en 
onduidelijk met de burgers gecommuniceerd over de veranderingen. Ook zijn deze te snel 
doorgevoerd. Er is nog steeds veel onduidelijkheid over hoe het afval nu gescheiden moet 
worden. Handhaving geeft daardoor fricties en onbegrip bij de burgers.

CULTUURVERANDERING
HANDHAVING 

BEDRIJFSVOERING: TOEKOMST EN VISIE 
KERNTAAK EN BIJZAAK
VERENIGINGEN 
CIRCULARITEIT
BETAALBAARHEID/ TARIEFSTELLING 
Financieel geen gezonde organisatie. Er zou een buffer/reserve moeten zijn om 
schommelingen in de tarieven beter te kunnen opvangen. Burgers en raden worden nu 
steeds verrast omdat bij wijzigingen van de prijzen op de grondstoffen markt  er nu ad hoc 
moet worden aangepast.

BESLUITVORMINSPROCES 
MAATWERK  

OVERIG 
Inzameling incontinentie materiaal. Er is nog steeds geen oplossing. Zaak wordt steeds vooruit 
geschoven. Mede daardoor  is er ook geen regio beleid.



Neder-Betuwe 
COMMUNICATIE  
1. Communicatie AVRI 
AVRI heeft de afgelopen periode een beleidswisseling doorgemaakt. Het grootste knelpunt 
binnen deze wisseling is het communiceren in allerlei vormen. Hierin moeten op korte 
termijn stappen gemaakt gaan worden.

CULTUURVERANDERING
Negatieve berichtgeving
1.Kennelijk zijn we als regio niet in staat onze besluiten en stappen die de 
uitvoeringsorganisatie doet bij de burgers goed over de bühne te krijgen.  Ook vandaag 
weer een enorm stuk in de Gelderlander over de boetes die uitgereikt worden. Deze 
alsmaar negatieve berichtgeving doet afbreuk aan de opgave die we als gemeenten 
hebben belegd bij de AVRI. Waar ligt dit aan? Zijn we wel loyaal naar de AVRI? Of 
ondermijnen we zelf de ingeslagen koers door deze alsmaar ter discussie te stellen? Het 
gevolg is dat burgers steeds meer in verzet komen.
Tariefstelling
2. “Scheiden loont”:  met deze slogan is het traject van omgekeerd inzamelen ingezet. 
Helaas maakt de problematiek van de grondstofprijzen het lastig de tarieven in de hand te 
houden. Uitleg hoe tarieven worden berekend is noodzakelijk. Maar misschien moet de 
focus ook meer worden gelegd op de milieuwinst die we behalen bij het goed scheiden 
van afval.
HANDHAVING 

BEDRIJFSVOERING: TOEKOMST EN VISIE 
3. Rust binnen de organisatie 
De AVRI zit midden in een roerige periode. Beleidswisselingen, schommelingen op de 
wereld markt en interne ontwikkelingen maken dat het wenselijk is dat bij de AVRI de 
aankomende periode geen grote wijzigingen moeten gaan plaats vinden. Het lijkt ons 
wenselijk om geen Ad-hoc beleid te willen. Kritisch volgen is altijd een vereiste.
KERNTAAK EN BIJZAAK
VERENIGINGEN 
CIRCULARITEIT
BETAALBAARHEID/ TARIEFSTELLING 
2. Financiën 
De financiële reserves bij AVRI zijn zwaar onvoldoende om de risico’s af te dekken. De 
weerstandsratio is veel te laag (en dalende).
3. Wisselende opbrengsten 
De opbrengsten uit grondstoffen (glas, papier, textiel) wisselen sterk en zijn de afgelopen 
jaren vooral sterk gedaald. Tegelijk blijven de kosten voor verwerking van GFT behoorlijk 
stijgen en verhoogt (c.q. verdubbelt) de rijksoverheid de belasting op CO2 (verbranding 
restafval). De vooruitzichten blijven negatief (trend zal voorlopig nog lang doorzetten), 
temeer omdat de vervuilingsgraad van de grondstofstromen licht toeneemt (minder 
opbrengst en regelmatig moeten afgekeurde partijen alsnog worden verbrand). 
2. Grip op prijsschommelingen 
AVRI heeft geen invloed op de sterk schommelende prijsontwikkelingen op de 
internationale grondstoffenmarkt. In plaats van oud papier naar China en oude kleding 
naar Afrika te verschepen, zou AVRI meer zelf grondstofstromen kunnen verwerken. 



Wanneer de raden besluiten deze route verder te verkennen, biedt dit kansen om de 
afvalstoffenheffing positief te beïnvloeden; zowel wat betreft de hoogte als de mate van 
schommeling (voorspelbaarheid).

BESLUITVORMINSPROCES 
MAATWERK  
1. Dienstverlening 
Meer keuzemogelijkheden in het dienstenpakket AVRI: bijv. door het verkleinen van het 
basispakket huishoudelijk afval en voeg meer (verscheidenheid in) plustaken in. Tegelijk 
kunnen de IBOR taken en de Handhaving meer gestandaardiseerd worden. Zet deze 
basispakketten en verschillende plustaken in een dienstencatalogus (productenboek) en 
laat elke gemeente(raad) per begrotingsjaar zelf kiezen wat zij willen afnemen (vastleggen 
in een DVO).

OVERIG 
 Kernkwaliteiten van AVRI: 
1. Prijs/kwaliteit AVRI 
De AVRI afval behoort nog altijd tot de beste van Nederland. Het gemiddelde tarief 
afvalstoffenheffing voor een huishouden tegenover het afgesproken serviceniveau. Hierbij 
uiteraard rekening houdend met het bereiken van de beleidsdoelstelling max. 75kg 
restafval per persoon per jaar in 2020. 
2. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 
Via AVRI vinden een aantal mensen, met een afstand tot de arbeidsmarkt, weer een vaste 
baan; o.a. via een werk-leer traject van minimaal 1 jaar. Hiermee draagt de AVRI in grote 
mate bij in de gemeentelijke doestelling; immers de participatiewet verplicht werkgevers – 
dus ook de lokale overheid – om voldoende mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
in dienst te hebben. 
3. Beleid AVRI: 

AVRI levert een belangrijke bijdrage aan de circulaire economie, klimaatdoelen (CO2 
reductie) en energietransitie. Door een gedragsverandering bij de inwoners van 
Rivierenland te stimuleren wordt een bijdrage aan deze (beleids)doelstellingen geleverd. 



TIEL 
COMMUNICATIE  
Er is bij het scheiden een te groot grijs gebied. Van inwoners wordt verwacht dat ze precies weten 
(als voorbeeld) welke soorten plastic wel en welke niet in de container mogen. Het is principieel 
onjuist om van inwoners te verwachten dat zij net zo deskundig worden op het scheiden als de 
beleidsmakers.

CULTUURVERANDERING
HANDHAVING 
BEDRIJFSVOERING: TOEKOMST EN VISIE 
KERNTAAK EN BIJZAAK
VERENIGINGEN 
CIRCULARITEIT
Een fundamentele discussie over circulariteit, de kosten daarvan en de vertaling in de 
afvalstoffenheffing. Circulariteit is nu een strategisch uitgangspunt. Maar wat betekent 
circulariteit voor de kosten en daarmee voor de afvalstoffenheffing? Voorbeeld: als ARN 
incontinentie- en luierafval kan verwerken, dan geeft de businesscase aan, dat dat bijna 2x 
zo duur is dan verbranden. Ondanks alle milieudoelstellingen: moeten we dat willen, want 
onze achterban betaald de prijs.
BETAALBAARHEID/ TARIEFSTELLING 

BESLUITVORMINSPROCES 
Andere route voor beleidsstukken. Ophalen agenda van de raden. Voorbeeld: De raden moeten 
vooraf hun kaders kunnen aangeven. De organisatie gaat ermee aan de slag en komt met een 
stuk, dat bediscussieerd kan worden.

MAATWERK  
Meer werken met scenario’s en keuzeopties i.p.v. 1 optie. Hierin krijgen de verschillende 
gemeenten kleur en tekening. Een stad is anders dan het platteland. Maatwerk.


OVERIG 
Bij Hoogbouw buiten het centrum van Tiel moet het GFT bij restafval in de container.
Plastic ophalen 1 x per 3 weken is een te lage frequentie.



WEST MAAS EN WAAL 
COMMUNICATIE  
Communicatie/informeren. Afval scheiden is ingewikkeld, misschien wel te ingewikkeld. Toch 
moeten we het doen voor ons milieu en om onze afvalverwerking betaalbaar te houden. Er zou 
een communicatie-/informatieplan moeten komen waarin we afvalscheiding blijven promoten en 
blijven uitleggen, via allerlei media: Op de ondergrondse containers, via de Avri-App, via 
Facebook/Instagram, in (streek)krantjes, door de BOA’s. De Avri-App ook gebruiken om inzage te 
geven in hoeveelheid restafval individueel, het gemiddelde van de wijk en van de gemeente.

CULTUURVERANDERING
Sterker inzetten op cultuurverandering omdat: Juist bewustwording van waarom afval 
scheiden zo belangrijk is de beste weg is om vervuiling van het leefmilieu tegen te gaan. 
Het inzetten van afvalbrigades erg nobel is, maar neerkomt op het paard achter de wagen 
spannen of te wel dweilen met de kraan open.
HANDHAVING 
Handhaving do’s en dont’s. Er is veel kritiek, terecht of onterecht, op de handhavers. Een 
plan maken voor een vorm van handhaving die meer sympathie zal vinden en die 
duidelijker wordt teruggekoppeld naar de “overtreders” en die hen ook ruimte geeft oM 
zich te verweren. Bijv. door waarschuwingen en voorwaardelijks sancties. 

BEDRIJFSVOERING: TOEKOMST EN VISIE 
KERNTAAK EN BIJZAAK
VERENIGINGEN
Afschaffing subsidiëring verenigingen omdat: Dit geen taak kan en mag zijn van een 
uitvoerende organisatie, maar op het bordje van elke gemeente afzonderlijk thuishoort.
CIRCULARITEIT
BETAALBAARHEID/ TARIEFSTELLING 
Afschaffen variabel tarief omdat: a) Je hiermee de verleiding om afvalstromen bij jezelf of 
bij anderen te vervuilen wegneemt. b) Je hiermee voorkomt dat er handhavers moeten 
worden ingezet om boetes uit te delen. en c) Ongelijkheid weg te nemen. Alle andere 
stromen zitten al in het vast tarief verweven, dan zou het logisch zijn dat het storten van 
restafval ook in het vast tarief wordt opgenomen.
Verhogen van het weerstandsvermogen met gelden uit de Avri Realisatie b.v. omdat: het 
weerstandsvermogen momenteel onvoldoende is.
Uitbreiden energiepark Avri met windmolens langs Betuwelijn omdat: De opbrengsten 
kunnen bijdragen tot het verlagen van de afvalstoffenheffing en hier alle inwoners dan van 
kunnen profiteren. Hiermee tevens een deel van de regionale energie-opdracht kan 
worden ingevuld.

BESLUITVORMINSPROCES 
MAATWERK  
Meer maatwerk in dienstverlening. Bijvoorbeeld toch een grijze kliko in het binnengebied, tegen 
extra betaling. Of een alles-door-elkaar-kliko, waarvan de inhoud door Avri zelf wordt gescheiden 
achteraf. Uiteraard tegen extra betaling. Restafvalpasje op ALLE ondergrondse containers, 
Ondergrondse containers met 30 òf 60 liter inwerpopening (60 liter, natuurlijk tegen dubbel tarief) 
etc.


OVERIG 
Legitimatie bij milieustraten omdat: a) Het niet moet kunnen dat inwoners van buiten het 
gebied op onze kosten afval kunnen storten.



Zaltbommel 
COMMUNICATIE  
CULTUURVERANDERING
Betere communicatie & service naar inwoners. Ik denk hierbij met name aan voorlichting 
over de beste manier van scheiden. Mensen zijn over het algemeen van goede wil, maar 
de afvalsituatie begint zo complex te worden dat ik regelmatig gehoord heb dat mensen in 
hun achtertuin een ‘mini-milieustraat’ hebben. Denk hierbij ook aan berichten over 
kartonnen pizzadozen die weer niet in de papierbak mogen.
Is er al een excuus-brief gestuurd naar de inwoners? 

HANDHAVING 
aanpakken zwerfafval. In mijn/onze impressie is het zwerfafval de afgelopen tijd 
toegenomen. Ook andere andere gemeenten die overgeschakeld zijn naar omgekeerd 
inzamelen laten dat beeld zien. Hoe voorkomen we dat de natuur een open stortplaats 
wordt? 
Handhaven is goed, mag zelfs sterker ( zwerfvuil) maar duidelijkheid laat te wensen 
over https://www.bd.nl/bommelerwaard/pizzadoos-bij-oud-papier-en-br-frietbakje-bij-
plastic-nee~ab9d5301/ 
Misschien is dit het algemene punt  “Communicatie” wel… 
AVRI - communicatie 
Hoe is het boetebeleid vorm gegeven? Welke argumenten, welke praktische aanpak?  

BEDRIJFSVOERING: TOEKOMST EN VISIE 
KERNTAAK EN BIJZAAK
VERENIGINGEN
Oplossing voor ophalen oud papier verenigingen.  Handhaven huidige systeem?  
Werkbaar alternatief?
CIRCULARITEIT
BETAALBAARHEID/ TARIEFSTELLING 
Stabiel prijsniveau. Gezien alle problemen met de Avri en de prijsstijgingen van de 
afgelopen jaren (in combinatie met steeds meer werk en gedoe voor de inwoners!) lijkt het 
ons van groot belang dat de komende tijd het prijsniveau van de Avri hetzelfde blijft, zelfs 
als dat ten koste zou moeten gaan van Avri-, dan wel gemeente-reserves.
prijsstabiliteit  
benchmark tarief  

BESLUITVORMINSPROCES 
Hoe wordt de gemeenteraad aan de voorkant betrokken bij de aangekondigde evaluatie? 
MAATWERK 


OVERIG 
Legen van de glasbakken geeft regelmatig problemen: zitten (lokaal) erg vol/ te vol.
Alternatief voor ARN/ circulaire oplossing incontinentiemateriaal/ ( luiers)  ( zonder op 
dezelfde hoop te storten)
  

https://www.bd.nl/bommelerwaard/pizzadoos-bij-oud-papier-en-br-frietbakje-bij-plastic-nee~ab9d5301/
https://www.bd.nl/bommelerwaard/pizzadoos-bij-oud-papier-en-br-frietbakje-bij-plastic-nee~ab9d5301/
https://www.bd.nl/bommelerwaard/pizzadoos-bij-oud-papier-en-br-frietbakje-bij-plastic-nee~ab9d5301/


  

COMMUNICATIE 
Buren
De communicatie vanuit de Avri, nooit vanuit inwonersperspectief altijd vanuit eigen perspectief 
en waar de Avri tegen aanloopt. Verder de onduidelijke scheiding voor inwoners tussen Avri en 
Gemeenten.

Communicatie is niet klantgericht. Communicatie vanuit handhaving verbeteren. Klantvriendelijker.

Legitimiteit van de communicatie (platformbijeenkomsten)

maasdriel
Communicatie met de burgers. De AVRI heeft afgelopen periode bij voortduring slecht en 
onduidelijk met de burgers gecommuniceerd over de veranderingen. Ook zijn deze te snel 
doorgevoerd. Er is nog steeds veel onduidelijkheid over hoe het afval nu gescheiden moet 
worden. Handhaving geeft daardoor fricties en onbegrip bij de burgers.

Neder-betuwe
1. Communicatie AVRI 
AVRI heeft de afgelopen periode een beleidswisseling doorgemaakt. Het grootste knelpunt 
binnen deze wisseling is het communiceren in allerlei vormen. Hierin moeten op korte 
termijn stappen gemaakt gaan worden.
Tiel
Er is bij het scheiden een te groot grijs gebied. Van inwoners wordt verwacht dat ze precies weten 
(als voorbeeld) welke soorten plastic wel en welke niet in de container mogen. Het is principieel 
onjuist om van inwoners te verwachten dat zij net zo deskundig worden op het scheiden als de 
beleidsmakers.

West Maas en Waal
Communicatie/informeren. Afval scheiden is ingewikkeld, misschien wel te ingewikkeld. Toch 
moeten we het doen voor ons milieu en om onze afvalverwerking betaalbaar te houden. Er zou 
een communicatie-/informatieplan moeten komen waarin we afvalscheiding blijven promoten en 
blijven uitleggen, via allerlei media: Op de ondergrondse containers, via de Avri-App, via 
Facebook/Instagram, in (streek)krantjes, door de BOA’s. De Avri-App ook gebruiken om inzage te 
geven in hoeveelheid restafval individueel, het gemiddelde van de wijk en van de gemeente.


CULTUURVERANDERING
Buren
Betere betrokkenheid van onze inwoners met de afscheiding op de nieuwe manier
Culemborg
Communicatie. Wij denken dat er veel beter gecommuniceerd moet worden, als wij de 
media volgen is het niet goed bekend wat waar bij hoort en dan door controleurs hard is 
opgetreden. Hoe moeten mensen verstand hebben van plastic. Dat men bewust is hoe te 
sorteren.
Neder-betuwe
Negatieve berichtgeving
1.Kennelijk zijn we als regio niet in staat onze besluiten en stappen die de 
uitvoeringsorganisatie doet bij de burgers goed over de bühne te krijgen.  Ook vandaag 
weer een enorm stuk in de Gelderlander over de boetes die uitgereikt worden. Deze 
alsmaar negatieve berichtgeving doet afbreuk aan de opgave die we als gemeenten 
hebben belegd bij de AVRI. Waar ligt dit aan? Zijn we wel loyaal naar de AVRI? Of 
ondermijnen we zelf de ingeslagen koers door deze alsmaar ter discussie te stellen? Het 
gevolg is dat burgers steeds meer in verzet komen.



Tariefstelling
2. “Scheiden loont”:  met deze slogan is het traject van omgekeerd inzamelen ingezet. 
Helaas maakt de problematiek van de grondstofprijzen het lastig de tarieven in de hand te 
houden. Uitleg hoe tarieven worden berekend is noodzakelijk. Maar misschien moet de 
focus ook meer worden gelegd op de milieuwinst die we behalen bij het goed scheiden 
van afval.
West Maas en Waal
Sterker inzetten op cultuurverandering omdat: Juist bewustwording van waarom afval 
scheiden zo belangrijk is de beste weg is om vervuiling van het leefmilieu tegen te gaan. 
Het inzetten van afvalbrigades erg nobel is, maar neerkomt op het paard achter de wagen 
spannen of te wel dweilen met de kraan open.
Zaltbommel
Betere communicatie & service naar inwoners. Ik denk hierbij met name aan voorlichting 
over de beste manier van scheiden. Mensen zijn over het algemeen van goede wil, maar 
de afvalsituatie begint zo complex te worden dat ik regelmatig gehoord heb dat mensen in 
hun achtertuin een ‘mini-milieustraat’ hebben. Denk hierbij ook aan berichten over 
kartonnen pizzadozen die weer niet in de papierbak mogen.
Is er al een excuus-brief gestuurd naar de inwoners?

HANDHAVING 
Buren 
Het handhaven van de avri men gebruikt Amerikaanse methoden nl omgekeerde 
bewijslast. Ik moet maar aantonen dat mijn buurman dat stuk plastic in de groen container 
heeft gedumpt. Wat als we een proefproces starten?
Handhaving do’s en dont’s. Er is veel kritiek, terecht of onterecht, op de handhavers. Een 
plan maken voor een vorm van handhaving die meer sympathie zal vinden en die 
duidelijker wordt teruggekoppeld naar de “overtreders” en die hen ook ruimte geeft oM 
zich te verweren. Bijv. door waarschuwingen en voorwaardelijks sancties.
Zaltbommel
aanpakken zwerfafval. In mijn/onze impressie is het zwerfafval de afgelopen tijd 
toegenomen. Ook andere andere gemeenten die overgeschakeld zijn naar omgekeerd 
inzamelen laten dat beeld zien. Hoe voorkomen we dat de natuur een open stortplaats 
wordt? 
Handhaven is goed, mag zelfs sterker ( zwerfvuil) maar duidelijkheid laat te wensen 
over https://www.bd.nl/bommelerwaard/pizzadoos-bij-oud-papier-en-br-frietbakje-bij-
plastic-nee~ab9d5301/ 
Misschien is dit het algemene punt  “Communicatie” wel… 
AVRI - communicatie 
Hoe is het boetebeleid vorm gegeven? Welke argumenten, welke praktische aanpak? 

BEDRIJFSVOERING:  
TOEKOMST EN VISIE 
Buren  
Mis de lange termijnvisie. De papierprijzen, de luierproblematiek, ervaringen met omgekeerd 
inzamelen, de wereldmarkt ….. komen steeds op tafel als verrassing. Dat kan naar mijn idee niet 
mogelijk zijn. 
Gebrek aan zicht op de Strategische koers (ontwikkelingen tussen 2 en 5 jaar vanaf nu) 

https://www.bd.nl/bommelerwaard/pizzadoos-bij-oud-papier-en-br-frietbakje-bij-plastic-nee~ab9d5301/
https://www.bd.nl/bommelerwaard/pizzadoos-bij-oud-papier-en-br-frietbakje-bij-plastic-nee~ab9d5301/
https://www.bd.nl/bommelerwaard/pizzadoos-bij-oud-papier-en-br-frietbakje-bij-plastic-nee~ab9d5301/


Naar de AVRI zijn, met het overdragen van taken, ook vele ambtenaren/medewerkers mee 
overgedragen: hoever houden de ontwikkelingen die op de AVRI afkomen zich tot de benodigde 
kwaliteiten kwaliteit van het beschikbare  personeel (investeren wij tijdig en voldoende)? 
In hoeverre houdt men de trends en ontwikkelingen in de gaten om aan de voorkant te blijven zitten 
Toekomstbestendigheid van het verdienmodel van AVRI 

Culemborg 
Grip en gedeelde visie op prijsontwikkeling naar de toekomst / Meer klantgerichte dienstverlening. 
Avri krijgt te vaak het verwijt dat het geen dienstverlenende instelling heeft. Zou dit wel moeten 
zijn. Veel is gelegen in een betere communicatie. Maar ook in het verkrijgen van een beeld hoe wij 
minder afhankelijk worden van ontwikkelingen op de grondstoffenmarkt? Hoe krijgen wij grip op 
deze tariefontwikkelingen naar de toekomst?  Is er een gedeelde visie op de toekomst? 

Neder-Betuwe 
3. Rust binnen de organisatie 
De AVRI zit midden in een roerige periode. Beleidswisselingen, schommelingen op de 
wereld markt en interne ontwikkelingen maken dat het wenselijk is dat bij de AVRI de 
aankomende periode geen grote wijzigingen moeten gaan plaats vinden. Het lijkt ons 
wenselijk om geen Ad-hoc beleid te willen. Kritisch volgen is altijd een vereiste.

KERNTAAK EN BIJZAAK 
Buren 
Inzicht in de structuur, visie, geldstromen en zelfstandige beslissingen en investeringen 
van de Avri en de verbonden partijen zoals Avri realisatie en Avri solar.
Blijf bij kerntaak, tenzij aantoonbaar is dat inwoners van de nevenactiviteiten profiteren. 
Onderscheid tussen hoofd en neventaken en de risico’s van de nevenactiviteiten in beeld 
en sturingsmogelijkheden voor raden duidelijk maken.

VERENIGINGEN
Buren
Behoud van de inzameling van met name oud paper door onze verenigingen met daar 
tegenover een reele  vergoeding van deze activiteit.
Jaarlijks terugkerend gedoe over papierinzameling samen met verenigingen nu eindelijk 
eens een keer definitief regelen en daarvoor desnoods harde keuzes maken. Als het een 
verkapte subsidie is aan verenigingen dan moeten we dat als gemeenteraden gewoon als 
zodanig benoemen en daar besluiten over nemen.
West Maas en Waal
Afschaffing subsidiëring verenigingen omdat: Dit geen taak kan en mag zijn van een 
uitvoerende organisatie, maar op het bordje van elke gemeente afzonderlijk thuishoort.
Zaltbommel
Oplossing voor ophalen oud papier verenigingen.  Handhaven huidige systeem?  
Werkbaar alternatief? 

CIRCULARITEIT 
Tiel
Een fundamentele discussie over circulariteit, de kosten daarvan en de vertaling in de 
afvalstoffenheffing. Circulariteit is nu een strategisch uitgangspunt. Maar wat betekent 
circulariteit voor de kosten en daarmee voor de afvalstoffenheffing? Voorbeeld: als ARN 
incontinentie- en luierafval kan verwerken, dan geeft de businesscase aan, dat dat bijna 2x 



zo duur is dan verbranden. Ondanks alle milieudoelstellingen: moeten we dat willen, want 
onze achterban betaald de prijs.

BETAALBAARHEID/ TARIEFSTELLING 
Buren
afvalstoffenheffing betaalbaar houden: inzichtelijk maken waar verborgen kosten zijn waar 
raden op kunnen sturen. Moet de circulaire afvalverwerking worden betaald uit slechts de 
afvalstoffenheffing want het wordt onbetaalbaar?
Prijsstijgingen beperken ziet men daar mogelijkheden toe
Culemborg
Efficiëntie slag maken. Wij denken dat het mogelijk is om bezuinigingen te realiseren en 
die in te zetten om de reserve op peil te brengen   en te zorgen dat het tarief de komende 
jaren niet omhoog gaat.
Meer zicht op begroting, onafhankelijk onderzoek naar begrotingsposten. Wij denken dat 
er bedrijfsmatige keuzes te maken zijn waardoor ruimte gevonden kan worden in eigen 
begroting AVRI.  Nu wordt iedere tegenvaller 1 op 1 doorberekend aan inwoners. Een 
onafhankelijk onderzoek naar de begroting moet duidelijk maken of zaken efficiënter 
(kostenbesparing) ingericht kunnen worden. 
Maasdriel
Financieel geen gezonde organisatie. Er zou een buffer/reserve moeten zijn om 
schommelingen in de tarieven beter te kunnen opvangen. Burgers en raden worden nu 
steeds verrast omdat bij wijzigingen van de prijzen op de grondstoffen markt  er nu ad hoc 
moet worden aangepast.
Neder-Betuwe
2. Financiën 
De financiële reserves bij AVRI zijn zwaar onvoldoende om de risico’s af te dekken. De 
weerstandsratio is veel te laag (en dalende).
3. Wisselende opbrengsten 
De opbrengsten uit grondstoffen (glas, papier, textiel) wisselen sterk en zijn de afgelopen 
jaren vooral sterk gedaald. Tegelijk blijven de kosten voor verwerking van GFT behoorlijk 
stijgen en verhoogt (c.q. verdubbelt) de rijksoverheid de belasting op CO2 (verbranding 
restafval). De vooruitzichten blijven negatief (trend zal voorlopig nog lang doorzetten), 
temeer omdat de vervuilingsgraad van de grondstofstromen licht toeneemt (minder 
opbrengst en regelmatig moeten afgekeurde partijen alsnog worden verbrand). 
2. Grip op prijsschommelingen 
AVRI heeft geen invloed op de sterk schommelende prijsontwikkelingen op de 
internationale grondstoffenmarkt. In plaats van oud papier naar China en oude kleding 
naar Afrika te verschepen, zou AVRI meer zelf grondstofstromen kunnen verwerken. 
Wanneer de raden besluiten deze route verder te verkennen, biedt dit kansen om de 
afvalstoffenheffing positief te beïnvloeden; zowel wat betreft de hoogte als de mate van 
schommeling (voorspelbaarheid).
West Maas en Waal
Afschaffen variabel tarief omdat: a) Je hiermee de verleiding om afvalstromen bij jezelf of 
bij anderen te vervuilen wegneemt. b) Je hiermee voorkomt dat er handhavers moeten 
worden ingezet om boetes uit te delen. en c) Ongelijkheid weg te nemen. Alle andere 
stromen zitten al in het vast tarief verweven, dan zou het logisch zijn dat het storten van 
restafval ook in het vast tarief wordt opgenomen.
Verhogen van het weerstandsvermogen met gelden uit de Avri Realisatie b.v. omdat: het 
weerstandsvermogen momenteel onvoldoende is.
Uitbreiden energiepark Avri met windmolens langs Betuwelijn omdat: De opbrengsten 
kunnen bijdragen tot het verlagen van de afvalstoffenheffing en hier alle inwoners dan van 



kunnen profiteren. Hiermee tevens een deel van de regionale energie-opdracht kan 
worden ingevuld.
Zaltbommel
Stabiel prijsniveau. Gezien alle problemen met de Avri en de prijsstijgingen van de 
afgelopen jaren (in combinatie met steeds meer werk en gedoe voor de inwoners!) lijkt het 
ons van groot belang dat de komende tijd het prijsniveau van de Avri hetzelfde blijft, zelfs 
als dat ten koste zou moeten gaan van Avri-, dan wel gemeente-reserves.
prijsstabiliteit  
benchmark tarief

BESLUITVORMINSPROCES 
Buren 

afstand tussen directie van de AVRI en de raden. We worden te vaak verrast door besluiten.

3. Is de doelstelling/opdracht van het bestuur van de AVRI helder, duidelijk en 

eensluidend? Heeft de directie deze opdracht aanvaard?
4. Wat is het probleem vanuit de AVRI bij de uitvoering van deze doelstelling?
Een SMART weergave van de taken, zodat duidelijk wordt wat ZUIVER operationeel is en wat 
derhalve WEL tot het mandaat van het college behoort binnen de (ooit) door de Raad gestelde 
kaders. Daarmee wordt indirect duidelijk wat mogelijk nu aandacht behoeft.

Waar ligt de grens tussen beleid en uitvoering? Hoeveel zelfbeschikkingsmogelijkheden (vrijheid) 
heeft een GR?

TIel 
Andere route voor beleidsstukken. Ophalen agenda van de raden. Voorbeeld: De raden 
moeten vooraf hun kaders kunnen aangeven. De organisatie gaat ermee aan de slag en 
komt met een stuk, dat bediscussieerd kan worden.
Zaltbommel
Hoe wordt de gemeenteraad aan de voorkant betrokken bij de aangekondigde evaluatie?

MAATWERK
Buren
Onderscheid tussen hoofd en neventaken en de risico’s van de nevenactiviteiten in beeld 
en sturingsmogelijkheden voor raden duidelijk maken.
Culemborg
Meer maatwerk tarief mogelijkheden per gemeente. Beter ten halve gekeerd dan ten hele 
gedwaald. Gemeenten moeten serieus kunnen overwegen af te stappen van het 
‘gebruiker betaald’ (variabele tarieven) principe. Afval wegbrengen in ondergrondse 
containers moet voor een vast maandelijks tarief kunnen. Huidige principe zorgt volgens 
onze fractie voor te veel vervuiling waardevolle grondstoffen en dumpen van vuil elders. 
Ook worden kwetsbare groepen (luiers en incontinentie) volgens ons met huidige systeem 
onnodig met hoge kosten opgezadeld. Dit vraagt een herbezinning op sturen op kosten of 
sturen op duurzaamheid.
Tiel
Meer werken met scenario’s en keuzeopties i.p.v. 1 optie. Hierin krijgen de verschillende 
gemeenten kleur en tekening. Een stad is anders dan het platteland. Maatwerk.
West Maas en Waal
Meer maatwerk in dienstverlening. Bijvoorbeeld toch een grijze kliko in het binnengebied, 
tegen extra betaling. Of een alles-door-elkaar-kliko, waarvan de inhoud door Avri zelf 
wordt gescheiden achteraf. Uiteraard tegen extra betaling. Restafvalpasje op ALLE 
ondergrondse containers, Ondergrondse containers met 30 òf 60 liter inwerpopening (60 
liter, natuurlijk tegen dubbel tarief) etc.



OVERIG  
Buren 
Sommige afvalbakken in de openbare ruimte worden niet altijd op tijd geleegd waardoor 
afval naast de bakken wordt gegooid. Sommige bakken vaker legen of bakken bijplaatsen 
op deze locaties?
Incidenteel worden kliko’s niet of pas dagen te laat geleegd
Maasdriel
Inzameling incontinentie materiaal. Er is nog steeds geen oplossing. Zaak wordt steeds 
vooruit geschoven. Mede daardoor  is er ook geen regio beleid.
Neder-Betuwe
Kernkwaliteiten van AVRI: 
1. Prijs/kwaliteit AVRI 
De AVRI afval behoort nog altijd tot de beste van Nederland. Het gemiddelde tarief 
afvalstoffenheffing voor een huishouden tegenover het afgesproken serviceniveau. Hierbij 
uiteraard rekening houdend met het bereiken van de beleidsdoelstelling max. 75kg 
restafval per persoon per jaar in 2020. 
2. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 
Via AVRI vinden een aantal mensen, met een afstand tot de arbeidsmarkt, weer een vaste 
baan; o.a. via een werk-leer traject van minimaal 1 jaar. Hiermee draagt de AVRI in grote 
mate bij in de gemeentelijke doestelling; immers de participatiewet verplicht werkgevers – 
dus ook de lokale overheid – om voldoende mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
in dienst te hebben. 
3. Beleid AVRI: 
AVRI levert een belangrijke bijdrage aan de circulaire economie, klimaatdoelen (CO2 
reductie) en energietransitie. Door een gedragsverandering bij de inwoners van 
Rivierenland te stimuleren wordt een bijdrage aan deze (beleids)doelstellingen geleverd.
Tiel
Bij Hoogbouw buiten het centrum van Tiel moet het GFT bij restafval in de container.
Plastic ophalen 1 x per 3 weken is een te lage frequentie.
West Maas en Waal
Legitimatie bij milieustraten omdat: a) Het niet moet kunnen dat inwoners van buiten het 
gebied op onze kosten afval kunnen storten.
Zaltbommel
Legen van de glasbakken geeft regelmatig problemen: zitten (lokaal) erg vol/ te vol.
Alternatief voor ARN/ circulaire oplossing incontinentiemateriaal/ ( luiers)  ( zonder op 
dezelfde hoop te storten)
  



Contactgegevens 

Initiatiefgroep Kracht van de Raden

Nanda van Doremalen 06-53589622 info@vandoremalen.nl
Peter Elferink 06-52498736 pjjelferingk@tiel.nl
Frans van Gelder 06-44252142 fvgelder@westmaasenwaal.nl
Kees van Baar  06-23805196 K.vanBaar@maasdriel.nl

https://www.facebook.com/raadskringregiorivierenland/ 

Nederlandse Vereniging voor Raadsleden
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/raadsleden-regio-rivierenland-grijpen-initiatief-in-
regionale-samenwerking

https://www.facebook.com/raadskringregiorivierenland/
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/raadsleden-regio-rivierenland-grijpen-initiatief-in-regionale-samenwerking
https://www.raadsleden.nl/actueel/nieuws/raadsleden-regio-rivierenland-grijpen-initiatief-in-regionale-samenwerking
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