
                       
 

 
MOTIE 

 
Agendapunt: 10b 
 

Registratienummer: RAAD/21/02913 

Onderwerp: Strategische keuzes Avri ten aanzien van afvalverwerking 

 
De raad van de gemeente Neder-Betuwe in vergadering bijeen d.d. 8 juli 2021; 
 
gehoord de beraadslaging; 
 
overwegende dat: 

- de Avri in haar begroting meer aandacht heeft voor kwaliteit van grondstoffen boven kwantiteit; 
- de Avri in het programma GRIP mogelijkheden onderzoekt om te besparen; 
- de Avri in deze mogelijkheden gaat onderzoeken of haar kerntaak van enkel afvaltransporteur kan 

wijzigen naar afvalverwerker; 
- de Avri hierbij onderzoekt welke voordelen hiermee behaald kunnen worden op het vlak van financien 

en milieuwinst; 
- tijdens de zienswijzenmarkt van de deelnemende Avri-gemeenten er een brede consensus was over 

het eerder betrokken willen zijn bij strategische keuzes door de Avri; 
 

van mening zijnde dat: 
- dit een fundamentele wijziging is van de kerntaken van de Avri; 
- een dergelijke wijziging een principe-uitspraak vraagt van alle acht de deelnemende gemeenten; 
- de raden onvoldoende op de hoogte zijn over eventuele gevolgen van een dergelijke wijziging, zoals 

de voordelen maar ook de risico’s; 
- de Avri in essentie is opgericht om afval van huishoudens op te halen (grondstoffenleverancier) en 

niet per definitie dit te verwerken (grondstofverwerker); 
- de raad aan de voorkant betrokken wil zijn bij het proces; 
- de raad betrokken wil zijn bij strategische keuzes die de Avri in de toekomst zal maken; 
- een platformbijeenkomst geen besluitvormend orgaan is en de aanwezigen niet per definitie een 

representatieve afvaardiging uit hun raden zijn; 
 
verzoekt het college:  

1. de raad direct na het zomerreces te informeren over de actuele status van het programma GRIP; 
2. in het algemeen bestuur van Avri te pleiten voor een houtskoolnotitie, waarin het 

toekomstperspectief van de Avri wordt geschetst, met betrekking tot het zelf verwerken van afval, 
zonder daarbij te pleiten voor een geheel uitgewerkt plan; 

3. in het algemeen bestuur te pleiten voor een principe-uitspraak van alle gemeenteraden op dit 
thema, alvorens dit verder uit te werken; 

4. in het algemeen bestuur te pleiten voor een informatiebijeenkomst over alle strategische keuzes 
waar Avri voor staat, waarbij aandacht is voor de rol van Avri als grondstoffentransporteur of 
grondstoffenverwerker.  

5. te bewaken dat er op dit thema geen strategische keuzes worden gemaakt zonder dat de raden in 
positie worden gebracht om hierover te besluiten; 

6. uiterlijk in november 2021 hierover een raadsinformatiebrief naar de gemeenteraad te sturen over 
de wijze waarop bovenstaande punten 2 tot en met 5 zijn opgepakt. 

 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Naam/namen en ondertekening indiener(s): 
 
G. Roseboom (SGP) 

 

 
A. Jansen (PvdA) 

 
G.R.F. Berends-Jansen (GB) 

C.M. Hommersom (CDA) N. van Andel (VVD)          
 

A.J.G. Drost (VNB) 

Toelichting: Voor een toelichting wordt verwezen naar de overwegingen. 
 

In te vullen door griffie:            Motie aangenomen 
Leden voor: 19 
Leden tegen: 0 


