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Onderwerp
Beantwoording artikel 50 vragen VWB over Avri handhaving.
Kennisnemen van
De beantwoording van vragen over Avri.
Inleiding
Op 2 april jl. ontving het college via de griffie vragen, conform artikel 50, van de fractie van VWB.
Kernboodschap
Avri handelt in opdracht van haar eigenaren. Het handhavingsplan en uitvoeringsaspecten is ter
vaststelling voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. Het uitgangspunt van die plan is voorlichting en
stimuleren van een goed scheidingsgedrag. Daarbij moeten welwillende deelnemers niet (financieel)
de dupe worden van moedwillig wangedrag. Vandaar dat handhaving door eerst te waarschuwen en in
het uiterste geval uitschrijven van een boete ook tot het handelingskader van Avri behoort.
Consequenties
Onderstaand de beantwoording van de vragen van de fractie VWB, d.d. 2 april 2020.
Vraag 1
Onlangs zijn door de AVRI boetes uitgedeeld voor het verkeerd aanbieden van afval.
Hoeveel van deze boetes zijn in de gemeente West Betuwe uitgedeeld ?
Vanaf 1 januari tot 1 maart zijn er 16 bekeuringen uitgeschreven, 11 voor vervuiling van de
grondstoffen (afvalscheiding ) , 2 bekeuringen voor te vroeg aanbieden van huishoudelijk afval, 2
bekeuringen voor Afvalbijplaatsing bij een ondergrondse container en 1 bekeuring voor het niet juist
aanbieden. In 2019 zijn er 52 bekeuringen uitgeschreven voor vervuiling van de grondstofcontroles
(afvalscheiding) 10 bekeuringen voor afval bijplaatsingen bij ondergrondse containers en 4 voor het
te vroeg aanbieden van huishoudelijk afval.
Vraag 2
Werkten de handhavers bij deze actie namens de gemeente West Betuwe ?
De handhavers hebben de boetes ook namens de gemeente West Betuwe uitgedeeld. Avri is namelijk
een gemeentelijk samenwerkingsverband op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen
waarvan de gemeenten Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas
en Waal en Zaltbommel deelnemers zijn. Het toezicht op de Afvalstoffen Verordening (ASV) is
gemeenschappelijk geregeld (GR): Avri is een uitvoeringsdienst van de genoemde regiogemeenten.
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Vraag 3
Zo ja, wie gaf opdracht tot deze actie en waarom ?
Het Algemeen Bestuur van Avri heeft op 12 september 2019 een nieuw handhavingsbeleid
vastgesteld. Hierin is ook opgenomen dat de prioritering gericht is op bijplaatsingen en zuivere
grondstoffen. Avri voert dit voor en namens de regiogemeenten uit.
Vraag 4
Zo nee, namens wie dan wel ?
Zie antwoord op vraag 3.
Vraag 5
Wat is de juridische basis waarop deze verbalen zijn uitgeschreven ?
De 8 Avri-gemeenten hebben de bevoegdheid en het toezicht voor het inzamelen van huishoudelijke
afvalstoffen en grondstoffen GFT, PMD, papier via de GR overgedragen aan Avri. De wet
Milieubeheer vereist van gemeenten dat zij een afvalstoffenverordening hebben. Dankzij de
bovengenoemde gedelegeerde bevoegdheden, hebben de gemeenten in het algemeen bestuur van
Avri de afvalstoffenverordening vastgesteld. In deze verordening ligt de juridische basis voor de
toezichthouders op mogelijke controles van overtredingen hiervan. Een toezichthouder van Avri is
daardoor ook bevoegd zaken te onderzoeken zoals de inhoud van een minicontainer.
Vraag 6
Waarvoor zijn boetes gegeven ? (Voor vermenging van afvalstromen, voor afval dumpen op
ongeoorloofde plaatsen, of ....)
De boetes zijn uitgeschreven voor afval bijplaatsingen bij ondergrondse containers, het te vroeg
aanbieden van huishoudelijk afval en vervuiling van de verschillende grondstoffen (afvalscheiding).
Zie ook het antwoord op vraag 1.
Vraag 7
Is het mogelijk dat inwoners, naar eer en geweten handelend, door een vergissing van hun kant, zo'n
boete hebben gekregen ?
Als de handhavers bij de controle van een minicontainer vermoeden dat het gaat om een vergissing,
dan attenderen zij de inwoner daarop bijvoorbeeld door een gesprek aan te gaan of een gele
waarschuwingskaart aan te brengen op de container. Ook als de handhaver bij een controle
vermoedt dat het gaat om een moedwillige vervuiling, gaat hij/ zij eerst in gesprek met de
betreffende inwoner om zijn /haar kant van het verhaal te horen. Er wordt dan soms een
waarschuwing gegeven maar er kan ook direct een boete worden gegeven. Dit is de inschatting en
ter beoordeling van een handhaver. Als een inwoner het hier niet mee eens is, kan deze bezwaar
maken bij het CJIB die de bekeuringen int.
Vraag 8
Zijn dit naar uw mening allemaal bewuste overtredingen waarvoor een boete gerechtvaardigd is ?
Ja wij zijn van mening dat onze handhavers de boetes terecht hebben uitgeschreven anders hadden
ze gekozen voor waarschuwingen. De inwoners hebben altijd het recht tegen deze beschikking
bezwaar te maken bij het CJIB.
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Vraag 9
Bent u van mening dat deze wijze van handhaving bijdraagt aan een groter draagvlak voor effectieve
afvalscheiding in onze gemeente ?
Ja wij zien dat heel veel inwoners in Rivierenland het afval- en grondstoffen scheiden goed doen. We
merken dat wanneer we controles hebben uitgevoerd, de kwaliteit van de afvalscheiding bij een 2e
controle beter is. Handhaving is het sluitstuk op informeren, communiceren en toezicht houden en
daarmee een laatste middel tot effectief afval scheiden.
Vraag 10
Ziet het college financiële prikkels, om tot betere afvalscheiding door inwoners te komen, uitsluitend in
de vorm van deze boetes, of zijn er ook andere, meer positieve vormen ?
Ja wij zien dat er ook andere positievere vormen geschikt zijn en passen die ook toe. Onze werkwijze
is immers informeren, communiceren, toezicht houden en pas als sluitstuk handhaven. Dat betekent
dat we inwoners voorlichting en advies geven. Pas als blijkt dat toezicht niet voldoende effectief is,
dan wordt er gehandhaafd door een waarschuwing te geven aan een inwoner of in het uiterste geval
een boete.
Vraag 11
Wanneer een beleid tot afvalscheiding moet worden uitgevoerd, hoe groot acht het college dan de
kans dat dit afdoende, zonder onbedoelde ‘fouten’, gebeurt ?
We zien dat de meeste inwoners het afval- en grondstoffen scheiden goed doen. Natuurlijk zien we
soms dat inwoners niet goed weten waar iets in thuishoort. Hier zetten we informeren,
communiceren en toezicht op in. Deze grote transitie in de afvalwereld is voor iedereen wennen. Het
moedwillig vervuilen van de grondstoffen of het plaatsen van een vuilniszak naast de container
omdat iemand niet wil betalen, willen we toch allemaal tegen gaan zowel voor het milieu als de
kosten.
Vraag 12
Welke voordelen zijn er om het vastrecht gedeelte van de afvalverwerking af te schaffen en dit te
verwerken in het variabele gedeelte van de afvalheffing ?
Het voordeel is dat een inwoner alleen betaalt voor de hoeveelheid afval die hij /zij aanbiedt: het
principe van de vervuiler betaalt per keer. De afvalstoffenheffing zal dan bestaan uit het aantal
aanbiedingen van restafval, hetgeen tot veel hogere kosten per aanbieding zal leiden waardoor er
meer vervuiling en dumpingen zal plaatsvinden. Alle kosten (kostendekkend) die Avri maakt in haar
bedrijfsvoering moeten dan ook in het variabele tarief worden verwerkt.
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