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Van: Bestuurssecretariaat [mailto:Bestuurssecretariaat@avri.nl] 
Verzonden: maandag 15 juli 2019 10:38
Aan: Erik de Vries <vries@avri.nl>; Gemeente Buren <gkeller@buren.nl>; Joost Reus
 <J.Reus@culemborg.nl>; Gemeente Maasdriel <e.vanhoften@maasdriel.nl>; Gemeente Neder
 Betuwe <ssomeren@nederbetuwe.nl>; Frank Groen <FGroen@tiel.nl>; Govert van Bezooijen
 <Govert.van.Bezooijen@WestBetuwe.nl>; Gemeente West Maas en Waal
 <tdvree@westmaasenwaal.nl>; Gemeente Zaltbommel <wposthouwer@zaltbommel.nl>; Griffie
 Buren (griffier@buren.nl) <griffier@buren.nl>; Griffie Culemborg <Griffie@culemborg.nl>;
 Griffie Maasdriel <Griffier@maasdriel.nl>; Griffie Nederbetuwe <griffie@nederbetuwe.nl>;
 Griffie Tiel <griffie@tiel.nl>; Griffie West Betuwe <griffie@WestBetuwe.nl>; Griffie West Maas
 en Waal (griffie@westmaasenwaal.nl) <griffie@westmaasenwaal.nl>; Griffie Zaltbommel
 <griffie@zaltbommel.nl>; Alex van Drunen <A.vanDrunen@maasdriel.nl>; Anke Schimmer
 <aschimmer@westmaasenwaal.nl>; Esther Zondag <e.zondag@maasdriel.nl>; Henk Bergsma
 <HBergsma@tiel.nl>; Karolijn van Ginneken <kginneken@buren.nl>; Kort
 (jkort@nederbetuwe.nl) <jkort@nederbetuwe.nl>; Martine Kriesch
 <mckriesch@zaltbommel.nl>; Nicole Aarts <Nicole.Aarts@WestBetuwe.nl>; Peter van der Berg
 <pberg@nederbetuwe.nl>; Tanja van Rossum <T.van.Rossum@Culemborg.nl>
CC: Yasmina Parodi <parodi@avri.nl>
Onderwerp: Avri Jaarbericht 2018
 
Geachte heer, mevrouw,
 
Bijgaand Avri Jaarverslag 2018 stuur ik u met plezier toe. Met mijn medewerkers kijk ik terug op een
 bewogen en productief 2018. We werkten aan innovaties om nog efficiënter te kunnen werken, aan
 het opleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, aan het betrekken van inwoners bij
 het nieuwe beleid, en nog veel meer.  
 
Twee ontwikkelingen krijgen in het jaarverslag extra aandacht: de voorbereidingen van het nieuwe
 afvalbeleid en de overgang van taken in het beheer van de openbare ruimte van de gemeente
 Neerijnen naar gemeente West Betuwe. Het jaarbericht geeft u een goed beeld van de vele facetten
 van Avri en de doelen die wij in 2018 behaald hebben.
 
Met vriendelijke groet,
E.J. de Vries
Secretaris
 

 
Volg ons op:

mailto:/O=EXCHANGE/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=3F5741A3C1EE4B7180CBFC5300E2940C-SMB LW GVANBEZO
mailto:griffie@WestBetuwe.nl
mailto:Nicole.Aarts@WestBetuwe.nl
http://www.avri.nl/
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Wij hebben al flink wat stappen gezet om deze doelen 
voor eind 2020 te halen. In dit jaarbericht leest u over de 
resultaten van 2018.
Aan 2 ontwikkelingen geven we extra aandacht: het 
nieuwe afvalbeleid en de overgang van taken in het beheer 
van de openbare ruimte (Ibor) van de gemeente Neerijnen 
naar gemeente West Betuwe. 


Nieuw afvalbeleid
Voor Avri stond 2018 voor een belangrijk deel in het teken 
van de voorbereidingen op het nieuwe afvalbeleid. Bij dit 
nieuwe beleid brengen de meeste inwoners hun restafval 
naar een ondergrondse container in de buurt. Dit is nodig 
om de regionale doelstelling van 75 kg restafval per 
inwoner per jaar in 2020 te bereiken  
In de voorbereidingen werkten wij nauw samen met 
de beleids- en communicatieadviseurs van de Avri-
gemeenten. Bij zo’n groot en complex project spelen 
zowel interne als externe factoren een rol. Deze factoren 
zijn niet altijd even goed te beïnvloeden. Omdat er 2 Avri-
gemeenten tegen het nieuwe beleid waren, besloot het 
Dagelijks Bestuur dat de voorbereidingen tijdelijk werden 
stopgezet. Hierdoor kwam de invoering van het nieuwe 
beleid op 1 januari 2019 onder druk te staan. 
Om de invoering op 1 januari nog niet los te hoeven laten 
besloot het Dagelijks Bestuur om ook de procedure rond 
de ondergrondse containerplaatsen aan te passen: van 
een zienswijzeprocedure naar een bezwaarprocedure. 


Helaas bleek de planning toch te krap toen er bij het 
plaatsen van de containers veel onvoorziene kabels 
en leidingen in de grond bleken te liggen. En, doordat 
op verzoek van inwoners en gemeenten ruim 60 extra 
containers werden geplaatst. Het Algemeen Bestuur 
besloot daarom de invoering te verplaatsen naar 1 juli 
2019.


Overgang Ibor-taken Neerijnen
Avri voerde voor de gemeente Neerijnen het beheer van 
de openbare ruimte uit. In 2018 besloot de stuurgroep 
van de fusiegemeente West Betuwe om een groot 
deel van deze taken zelf uit te gaan voeren. Hierbij is 
gekeken naar de taken die beter bij Avri konden blijven 
om gevolgen voor de medewerkers zoveel mogelijk te 
voorkomen en de ontvlechtingskosten laag te houden. 
Hierover zijn goede afspraken gemaakt, zodat Avri en 
West Betuwe de nieuwe samenwerkingsovereenkomst 
eind december konden tekenen. De werkbegroting voor 
het takenpakket heeft een omvang van iets meer dan 
€ 1,7 miljoen, de ontvlechtingskosten bedroegen de 
helft van de raming. Voor de andere 3 Ibor-gemeenten 
(Buren, Neder-Betuwe en Tiel) hebben de veranderingen 
geen gevolgen. 


Wij kijken uit naar de samenwerking met de gemeenten.
 
Erik de Vries, directeur


Avri wil de wereld graag een beetje mooier maken. Dit doen we door 
verspilling van grondstoffen tegen te gaan, talent tot bloei te laten komen 
en door te werken aan een duurzame en schone leefomgeving. Wij hebben 
dit vertaald naar een Strategisch Bedrijfsplan. Hierin staan behalve onze 
missie en visie, ook onze 7 strategische doelen. 


Avri maakt de wereld een beetje mooier
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Avri levert een duurzame bijdrage aan de uitdagingen 
in onze regio op het gebied van bijvoorbeeld 
werkgelegenheid en schone energie. Sinds 2012 
voert Avri Ibor-taken uit en is hiervoor een intensieve 
samenwerking aangegaan met Werkzaak Rivierenland, 
Inovium, UWV en de gemeenten Buren en Neder-
Betuwe. Startend met het detacheren van een 
kleine groep mensen met een achterstand tot de 
arbeidsmarkt, in 2018 is dit uitgegroeid naar circa 
85 fte. In samenwerking met Werkzaak Rivierenland 
bieden wij werkervaringsplaatsen aan waarbij 
we in een periode van 3 tot 6 maanden mensen 
werknemersvaardigheden aanleren. Het maakt hen 
kansrijker op de arbeidsmarkt. In 2018 ging het om 
8 fte’s. In onze leerwerkroute begeleidden wij met 
Werkzaak Rivierenland 8 mensen uit de bijstand naar 
werk. Zo dragen wij bij aan een inclusieve samenleving.  


MAATSCHAPPELIJK 
VERANTWOORD 
ONDERNEMEN


DOELSTELLING


01


“983 ton
minder 


CO2 uitstoot  
door op biogas  


te rijden.”


  WAGENPARK SLIM VERDUURZAMEN
Bij Avri reden de ophaalwagens als eersten van 
Nederland op biogas! Ondertussen rijden ook 
andere bedrijfswagens op biogas of elektrisch. Een 
aantal vrachtwagens zijn te zwaar om op biogas of 
elektrisch te rijden. Deze zware voertuigen rijden 
dus noodgedwongen op diesel. Maar dan wel met 
Euro 6, de aller schoonste motoren voor dit soort 
wagens. In 2018 gingen wij verder met het slim en 
circulair verduurzamen van ons wagenpark. Voor Ibor 
investeerden wij in gebruikt materieel. Ook schaften 
wij veegvuilwagens op biogas aan. Door op biogas te 
rijden stootten wij 983 ton minder CO2 uit.  


  ZONNEPARK OP DE OUDE AFVALBERG
Met Avri Solar B.V. plaatsten wij - met externe finan-
ciering –ruim 34.000 zonnepanelen op de voormalige 
afvalberg in Geldermalsen. Het Zonnepark werd op 
18 mei 2018 officieel geopend. De zonnepanelen 
leveren 9.3 MWp op. Dit is ongeveer 9.300.000 
kWh/jaar aan schone elektriciteit en voldoende 
om zo’n 3.000 huishoudens van groene stroom te 
voorzien. De zonnige zomer van 2018 zorgde voor 
een productie die 7% hoger was dan verwacht. Dat 
is genoeg duurzame energie om een paar honderd 
extra huishoudens van groene stroom te voorzien.  


UIT DE PRAKTIJK:
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Voor de 4 gemeenten die het beheer van de openbare 
ruimte bij Avri onderbrengen, kwam de samenwerking in 
een volgende fase. In de afgelopen jaren lag de focus  
vooral op: 


  Structureren van de teams die vanuit de 4 gemeenten 
naar Avri overkwamen. Hierbij zijn de onderhoudstaken 
integraal opgepakt en de gemeentegrenzen losgelaten. 


  Investeren in het opleiden van medewerkers en in het 


BEDRIJFSMATIG 
BEHEER OPENBARE 
RUIMTE


DOELSTELLING


02


  MEER EFFICIENCY DOOR NIEUWE 
DIENSTENSTRUCTUUR  


Ibor werkte intensief samen met gemeente Tiel om de 
dienstverleningsovereenkomst te herschrijven. Hierbij is 
een nieuwe dienstenstructuur opgezet. Avri kan zich hier-
door beter verantwoorden aan de gemeente en Tiel beter 
sturen op kwaliteit en prestatie. Deze dienstenstructuur 
wordt ook uitgerold naar de andere Ibor-gemeenten. Zo 
ontstaat meer uniformiteit in de dienstverlening en dat 
zorgt ervoor dat we nog efficiënter kunnen werken.


  NIEUW MELDINGSYSTEEM IBOR
Sinds januari 2018 werken wij met het nieuwe 
Ibor-meldingsysteem. Door dit systeem kunnen we 
nog efficiënter werken. Meldingen komen direct bij 
de verantwoordelijke medewerker terecht en worden 
binnen 1 werkdag in behandeling genomen. Behalve 
telefonisch en via avri.nl, kunnen inwoners hun 
meldingen ook via de Avri-app versturen. Een succes, 
want in 2018 ontvingen wij 40% van de Ibor-meldingen 
via de app. 


UIT DE PRAKTIJK:


verhogen van de efficiency. De teams functioneren 
steeds beter en de overeengekomen kwaliteit is 
grotendeels behaald. Dit bleek uit onafhankelijke 
schouwresultaten. 


  Realiseren van besparingen. Sinds wij in 2012 met Ibor 
startten, hebben wij al zo’n 2,5 miljoen bespaard. Zo 
hebben wij een eigen veeg- en bomendienst opgezet, 
waardoor Avri flexibel inzetbaar is en minder kwetsbaar 
en afhankelijk van de markt. 
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Het verhogen van onze bedrijfsefficiency en het 
verkleinen van onze bedrijfsvoeringsrisico’s had 
ook in 2018 onze aandacht. We werken aan een 
effectieve informatiehuishouding zodat we ons 
werk zo goed mogelijk kunnen doen. Daarnaast 
werken wij aan de beheersing van risico’s en 
anticiperen wij op wettelijke ontwikkelingen. Denk 
bijvoorbeeld aan de privacywetgeving (AVG), de 
Wet normalisering rechtspositie ambtenaren 
(Wnra) en de vennootschapsbelastingplicht voor 
overheidsorganisaties (Vpb).  


PROFESSIONELE 
BEDRIJFSVOERING


DOELSTELLING


03
  VOORBEREIDING VERNIEUWING 
ICT-INFRASTRUCTUUR


Avri gaat in 2019 over op een nieuwe ICT-
infrastructuur. In 2018 is alvast de aanbesteding 
voor de nieuwe ICT-dienstverlener afgerond. Dit 
bedrijf verzorgt vanaf 1 april 2019 de volledige 
ICT-dienstverlening voor Avri. Naast het vernieuwen 
van ICT-infrastructuur, worden ook alle werkplekken 
vernieuwd. Dankzij deze vernieuwing werken we met 
onze applicaties en ICT-middelen de komende jaren 
in een moderne, toekomstbestendige ICT-omgeving.


  ONTWIKKELING 
INFORMATIESYSTEMEN


Voor onze IBOR-gemeenten werkten wij aan een 
nieuw rapportageformat voor de IBOR-activiteiten en 
de verbetering van het personeel informatiesysteem. 
Om onze werkprocessen beter te ondersteunen zijn 
diverse ICT-projecten uitgevoerd die onze informa-
tiesystemen verbeteren. Ook startten een aantal 
afdelingen met het werken met een Document 
Management Systeem, waarin documenten centraal 
gearchiveerd en digitaal verspreid worden. 


UIT DE PRAKTIJK:







JAARBERICHT 2018  |  7


JAARBERICHT 2018


7


Avri was in Europa de eerste afvalinzamelaar met 
een zijlader met 2 compartimenten. Innovaties 
in automatisering en robotisering bieden nieuwe 
mogelijkheden en ook is er steeds meer mogelijk met 
software en sensoren. Als handmatige handelingen 
door innovaties makkelijker worden, kan het zorgen 
voor efficiency en een bredere inzetbaarheid van onze 
chauffeurs. Daarom zijn wij continu op zoek naar 
mogelijkheden om het werk in de uitvoering verder te 
automatiseren. In 2018 waren wij opnieuw koploper in 
Nederland met een dynamisch routesysteem.


AUTOMATISERING 
WERKUITVOERING


DOELSTELLING
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  INNOVATIEF ROUTESYSTEEM 
Als 1e bedrijf in Nederland gingen wij in 2018 aan de 
slag met routenavigatiemodules voor veegwagens 
en voertuigen die afvalbakken legen. Met dit 
dynamische systeem meten wij de vulgraad van 
afvalbakken en kunnen wij optimale routes maken. 
Hierdoor komen we vaker waar het moet en minder 
vaak waar het kan. Het legen van de ruim 900 
afvalbakken in de gemeente Buren en West Betuwe 
gaat nu veel efficiënter. Het dynamische systeem 
werkt kostenverlagend én spaart het milieu omdat er 
niet onnodig gereden wordt. 


  NIEUWE KASSA’S OP DE 
MILIEUSTRATEN  


Na ruim 15 jaar waren de kassa’s op onze milieu-
straten aan vervanging toe. Daarom troffen we in 
2018 voorbereidingen voor een nieuw en modern 
kassasysteem. Het nieuwe systeem kan vanaf begin 
2019 worden gebruikt. Het nieuwe systeem bespaart 
tijd en zorgt voor minder fouten door de directe 
koppeling met de pinautomaten. Voor bezoekers 
van onze milieustraten is de snelle afhandeling van 
betalingen een extra service. 


UIT DE PRAKTIJK:


 “10 kg  
minder restafval 


per persoon in  
de tweede helft 


van 2018.”
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De huidige maatschappij vraagt om organisaties  
die inspelen op veranderende behoeften van  
inwoners, die trends zien en hier adequaat hun  
diensten op inrichten. En, die open staan voor 
samenwerking met inwoners. Inwoners willen 
bijvoorbeeld invloed hebben op hun omgeving en 
op sommige aspecten van overheidsbeleid. Avri 
ontwikkelt zich tot een adaptieve organisatie die met de 
maatschappij meebeweegt. Als uitvoeringsorganisatie 
van onze gemeenten moeten wij ons houden aan de door 
ons bestuur vastgestelde beleidsregels. Maar wij willen 
ook open staan voor input en initiatieven van inwoners. 
Om hierop in te kunnen spelen, zoeken wij soms ook naar 
mogelijkheden om de regels en procedures aan te passen. 
Leidinggevenden stimuleren medewerkers het contact 
aan te gaan met inwoners en met hen te kijken naar 
mogelijkheden.  


  ALTERNATIEVEN VOOR VERENIGINGEN 
DIE HELPEN BIJ OPHALEN PAPIER  


Met de verenigingen die ons helpen bij het legen van 
de papiercontainers hebben wij gekeken naar hoe 
dit efficiënter kan. Voorstellen om routes efficiënter 
te plannen en over het leveren van chauffeurs door 
verenigingen namen wij over. Wij zien dat de samen-
werking lastiger wordt door gebrek aan chauffeurs voor 
de avonden en vrijwilligers. Vanwege het aflopen van de 
contracten met de verenigingen in 2020, dachten wij 
met hen na over alternatieve taken. In 2019 gaan we 
hiermee verder. 


UIT DE PRAKTIJK:


  GESPREKKEN OVER 
CONTAINERPLAATSEN


Tijdens 27 inloopbijeenkomsten in de Avri-
gemeenten, voerden wij ruim 2.600 gesprekken met 
inwoners over   voorgestelde ondergrondse con-
tainerplaatsen. Naar aanleiding van de gesprekken 
wijzigde 10 tot 20% van de voorgestelde plaatsen en 
kwamen er ruim 60 containers bij. Op deze manier 
naar buiten treden was nieuw en inspirerend voor 
onze medewerkers en voor herhaling vatbaar bij het 
ontwikkelen van nieuw beleid.  
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BIJDRAGEN  
AAN DE PUBLIEKE 
MORAAL 


DOELSTELLING
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  BETREKKEN VAN BASIS- EN  
VOORTGEZET ONDERWIJS 


In 2018 lanceerde Avri een nieuw lespakket voor de 
basisscholen. ‘Afval, daar zit veel in!’ is digitaal en bestaat 
uit digibordpresentaties, opdrachten en filmpjes. Met 
Avri-wagens, Avri-milieustraten en voorbeeldbedrijven uit 
de regio is het lespakket heel herkenbaar voor leerlingen. 
Onderdeel van het lespakket is een excursie naar Avri in 
Geldermalsen voor een echte Avri-experience. Dit jaar 
werkten wij samen met ROC Rivor. Studenten van de 
designafdeling ontwikkelen voor ons communicatiemid-
delen. De jongeren maken zo kennis met Avri en leren over 
circulariteit en duurzaamheid.


UIT DE PRAKTIJK:


De intrinsieke motivatie van inwoners is belangrijk bij 
het verminderen van restafval. Daar werkten wij op 
verschillende manieren aan. Onze handhavers spelen 
bijvoorbeeld een belangrijke rol bij het informeren over 
en stimuleren van goed afval scheiden. Met de 100-100-
100 challenge maakten wij inwoners enthousiast om 
hun restafval te verminderen. Zoveel mogelijk gezinnen 
probeerden 100 dagen 100% afvalvrij te leven. Met 206 
deelnemende huishoudens die na 100 dagen samen hun 
restafval met 86% verminderden, was het project een 
enorm succes. Na de zomer kwam de informatie- en 
motivatiecampagne voor het nieuwe afvalbeleid goed op 
stoom. Wij toerden met een bus en informatiestand door 
de regio om gesprekken met inwoners te voeren. Ook via 
online kanalen lieten wij van ons horen. Het effect mag er 
zijn! De hoeveelheid aangeboden restafval daalde in 2018 
met gemiddeld 5 kg per persoon naar 116 kg per inwoner.  


  INWONERS INVESTEREN IN ZONNEPARK 
Wij maken duurzame keuzes als het gaat om 
materialen, grondstoffen en afval, en wij betrekken 
hier inwoners op verschillende manieren bij. Een goed 
voorbeeld hiervan is het Zonnepark. Inwoners van 
onze gemeenten konden met voorrang investeren in 
duurzaamheid en zo meeprofiteren van het rendement 
van het Zonnepark. Binnen 4 maanden werd het 
streefbedrag van € 990.000 behaald. Van de 340 
investeerders zijn maar liefst 250 inwoners uit de 
Avri-gemeenten. 


 
 


“250 inwoners 
uit de 10  


Avri-gemeenten 
investeerden in 
ons Zonnepark.” 
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DUURZAAM  
INZETBAAR  
PERSONEEL


DOELSTELLING
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Onze mensen zijn de belangrijkste waarde binnen onze 
organisatie. Alleen met gemotiveerd en fit personeel 
kunnen wij onze doelstellingen bereiken. We worden 
steeds ouder en moeten steeds langer doorwerken, 
terwijl technologische ontwikkelingen elkaar steeds 
sneller opvolgen. Daarom investeren wij in de gezondheid 
en ontwikkeling van onze medewerkers. Zodat onze 
medewerkers lekker kunnen werken, nu en straks.
Het is belangrijk dat medewerkers zich kunnen 
ontwikkelen, Avri biedt hen daar alle ruimte voor. 
Veel medewerkers maakten dan ook gebruik van de 
mogelijkheid om een opleiding te volgen. Voor hen is het 
niet vanzelfsprekend om in de schoolbanken te zitten 
en voor veel medewerkers was het lang geleden. Het is 
bovendien een bijzondere prestatie om naast je werk te 
studeren en een diploma te halen. Onze medewerkers 
maken zichzelf hiermee duurzaam inzetbaar. 


  OPLEIDING OP MBO-NIVEAU   
Relatief veel van onze medewerkers had geen diploma. 
Voor een deel de medewerkers was het niet mogelijk om 
een beroepsopleiding te volgen in de sector afval, milieu 
en beheer openbare ruimte (AMBOR). Sinds 2014 kan dat 
wel. In 2018 hebben 6 medewerkers hun diploma behaald 
en is 1 medewerker gestart met de opleiding. In totaal 
hebben daarmee 39 Avri-medewerkers een mbo-diploma, 
5 medewerkers op mbo-1 niveau en 34 medewerkers op 
mbo-2 niveau behaald. De kosten van de opleidingen zijn 
volledig gedekt door subsidie uit het sectorplan AMBOR. 
Medewerkers staan met een mbo-diploma sterker op de 
arbeidsmarkt, nu en voor de toekomst! 


UIT DE PRAKTIJK:


  PREVENTIEF MEDISCH ONDERZOEK
In samenwerking met de ondernemingsraad voerden 
wij in 2018 een preventief medisch onderzoek (PMO) 
uit. Dat gaf ons inzicht in de fysieke en mentale 
gesteldheid van onze medewerkers. We gingen aan 
de slag met de belangrijkste uitkomsten van het 
onderzoek:
Δ  verbetering van de samenwerking en verbinding 


binnen Avri door betere feedback te geven;
Δ  het ondersteunen van medewerkers in het verbeteren 


van de eigen gezondheid door via workshops aan-
dacht te geven aan beweging, ontspanning, slaap en 
voeding. 
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INWONERS
241.244


HUISHOUDENS
97.019


204 VASTE MEDEWERKERS


188 FLEX-MEDEWERKERS


ZIEKTEVERZUIM
6,06%


BASISPAKKET (afvalinzameling)
€ 23.741.000 OPBRENGST


PLUSPAKKET  (m.n. IBOR)
€16.305.000 OMZET HERBRUIKBAAR AFVAL


81.800 TON


31.400 
RESTAFVAL


TON


BOMEN IN ONDERHOUD
57.775 WAGENPARK


54 AFVALINZAMELING
67 BEHEER OPENBARE RUIMTE


 


GEMIDDELD 
PER HUISHOUDEN


 
GEMIDDELD AANTAL AANBIEDINGEN 
RESTAFVAL PER HUISHOUDEN


10x 12x
35x


AFVALSTOFFENHEFFING
2017: €187,-
2018: €199,-
op basis van begroting
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2018 IN CIJFERS


HIER WERKEN WIJ AAN EEN SCHOON RIVIERENLAND
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JAARBERICHT 2018


SAMEN MET ONZE INWONERS 
WERKEN WE AAN EEN SCHOON RIVIERENLAND!


In 2018 was 72% van ons huishoudelijk afval herbruikbaar. Het 
landelijk gemiddelde ligt rond 55%. Gemiddeld werd in 2018 per 
persoon 116 kg restafval aangeboden. Dat is 5 kilo minder dan in 
2017! Ten opzichte van 2017 is de daling -3,3%. We zien overigens 
een duidelijk verschil tussen het 1e halfjaar van 2018 (121 kg per 
persoon) en het 2e halfjaar (111 kg per persoon).
De Avri-milieustraten blijven een groot succes, met in 2018 een 
nieuw record van 460.218 bezoekers.
In het overzicht rechts staat per afvalsoort hoeveel kilo een inwoner 
gemiddeld aanbiedt via de containers, milieustraat en wijkcontainers. 
Hieronder is te zien, wat een inwoner gemiddeld per jaar in de 
restafvalcontainer doet. Nog steeds zit daar erg veel herbruikbaar 
materiaal tussen. Dat hoort niet thuis in de restafvalcontainer. 
Slechts 38 kg van al het afval dat in de restafvalcontainer belandt is 
écht restafval is.


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


AVRI IS EEN SAMENWERKINGSVERBAND VAN DE GEMEENTEN  
BUREN, CULEMBORG, MAASDRIEL, NEDER-BETUWE, TIEL,  
WEST-BETUWE, WEST MAAS EN WAAL EN ZALTBOMMEL.


2017 2018


Restafval 121 116


Gft-afval 141 138


Grof tuinafval 35 35


Grofvuil 63 67


Electrische apparaten 5,2 5,2


Verpakkingsglas 21 21


Papier 59 56


Textiel 6,5 7,0


Plastic verpakkingen & pakken 22 23


Frituurvet 0,2 0,2


Klein chemisch afval 1,5 1,6


TOTAAL HUISHOUDELIJK AFVAL 476 469


AANGEBODEN AFVAL (kg/inwoner)


Uitgave 2019 
Tekst: Avri
Vormgeving: NDOC.nl
Foto’s: Raphaël Drent, Avri
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Inhoud restafvalcontainer (kg/inwoner)


*    Afval voor de milieustraat zoals grofvuil, elektrische apparaten, klein chemisch afval etc.
** inclusief blik


Volg ons op:







 
 
 
 
 
 
 

********************************************************************** 
Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als dit bericht niet voor u
 bestemd is, wordt u vriendelijk verzocht dit aan de afzender te melden. Avri staat door de
 elektronische verzending van dit bericht niet in voor de juiste en volledige overbrenging
 van de inhoud, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

https://twitter.com/AvriSchoon
http://www.linkedin.com/company/avri

