
 

 
 

PERSBERICHT  
 
Geldermalsen, 21 december 2020 
 

Tarieven afvalstoffenheffing Rivierenland 2021 bekend 
Gemeenten besluiten in 2021 over deelname gescheiden inzameling incontinentiemateriaal en luiers 
 

Het Algemeen Bestuur van Avri stelde op 17 december 2020 met de afvalstoffenverordening 2021 ook 
de tarieven voor het laten ophalen en verwerken van huishoudelijk afval in 2021 vast. 
Met ingang van 2021 is het basistarief €270 euro per huishouden. Het variabele tarief is in 2021 € 1,- 
voor het aanbieden van elke 30 liter restafval. Ook kunnen gemeenten in 2021 besluiten of zij 
incontinentiemateriaal en/of luiers apart willen laten inzamelen en verwerken.  
 
Joost Reus, voorzitter Algemeen Bestuur Avri:” We willen ons in 2021 vooral gaan richten op het behoud van 
de kwaliteit van de ingezamelde grondstoffen, om zo de kosten omlaag te krijgen en de opbrengsten omhoog. 
De mogelijkheid om incontinentiemateriaal en luiers gescheiden in te gaan zamelen, is een extra stap hierin die 
bovendien bijdraagt aan het milieu”.  
 
Inzameling incontinentiemateriaal en luiers 
In 2021 beslist elke Avri-gemeente zelf of ze mee wil doen aan het gescheiden inzamelen van 
incontinentiemateriaal en luiers door Avri en op welke wijze de inzameling gebeurt (via een brengvoorziening of 
een minicontainer aan huis). De inzameling kan medio 2021 van start gaan of per 1 januari 2022, afhankelijk 
van de keuze van de gemeenten. In de afvalstoffenheffing 2021 is op voorhand een bedrag opgenomen voor 
een halfjaar voor de inzameling van incontinentiemateriaal en luiers inclusief het tarief van de BSR. Inwoners 
betalen dit bedrag achteraf en alleen als hun gemeente daadwerkelijk besluit mee te doen aan de gescheiden 
inzameling door Avri.   
De bijdrage voor de inzameling van dit materiaal zal in 2021 naar beneden worden aangepast als er voldoende 
gemeenten mee doen en/of de keuzes van de gemeenten leiden tot de meest goedkope inzamelvariant.  
 
Aanpassingen afvalstoffenverordening 2021  
De belangrijkste wijzigingen die per 1 januari 2021 ingaan voor het inzamelen van afval, zijn:  

• Huishoudens in de hoogbouw krijgen de mogelijkheid om een minicontainer te gebruiken voor het 
gescheiden aanbieden van papier en pdb (plastic verpakkingen, drinkpakken en blik) als zij die op 
eigen terrein kunnen plaatsen. Voor gft/bioafval was dit al mogelijk. 

• Blik hoort niet meer bij glas maar is onderdeel van de inzameling van kunststof verpakkingen en 
drinkpakken. Naar verwachting worden de glasbakken in de loop van 2021 weer 100% glasbak. Tot 
die tijd is blik bij glas toegestaan. 

• Inwoners krijgen de mogelijkheid om incontinentiemateriaal en luiers gescheiden aan te bieden als de 
gemeente waarin zij wonen daartoe besluit. Dit gebeurt op z’n vroegst in de tweede helft van 2021. 

 
In 2020 was al besloten dat als inwoners pdb in een zak aanbieden, dan moet deze zak transparant zijn om  
afkeur bij de verwerker te voorkomen.  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Noot voor de redactie 
Voor vragen naar aanleiding van dit persbericht kunt u contact opnemen met het Ellen Melis of Ankie 
Persoons. communicatieadviseurs, tel: (0345) 58 53 53 of e-mail: communicatie@avri.nl 
 
Voor meer informatie over de afvalstoffenheffing en tarieven 2021 kijk op avri.nl: 

• De tabel tarieven 2021 

• Afvalstoffenverordening 2021 
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Over Avri 
Samen met 236.000 inwoners en de 8 gemeenten, werkt Avri aan een schoon Rivierenland door op een 
duurzame wijze regionaal het afval in te zamelen en taken uit te voeren in het beheer van de openbare ruimte. 
Avri is een gemeentelijk samenwerkingsverband op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen. De 
gemeenten Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en 
Zaltbommel zijn de deelnemers. Avri zamelt grond- en afvalstoffen in. Daarnaast beheert Avri de openbare 
ruimte voor de vier gemeenten Buren, West Betuwe, Tiel en Neder-Betuwe.  
 


