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  uw brief van  

  uw kenmerk  

  ons kenmerk Z/21/079832/163172 

  behandeld door Wouter van den Boogaard 

  bijlage(n) - 

    
  Opheusden 24 februari 2022 
    
    
 Onderwerp  Zienswijze kadernota Avri 2023 
  
  
 Geacht bestuur, 
  

Op 21 december 2021 stuurde u ons de Kadernota 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Avri 
(hierna Avri). Bedankt voor de inzichtelijkheid en volledigheid van het document waarmee u de kaders 
voor de begroting en de koers van de Avri voor 2023 tot en met 2026 toont. 
 
Recyclestromen 
Uw ambities zijn veelal gericht op de verduurzaming van de afvalstromen, u wenst hier dan ook een 
ondernemende rol in te nemen. Wij waarderen het ondernemerschap, maar attenderen u erop dat u in 
uw rol als GR in het beginsel verantwoordelijk bent voor in de werkbegroting vastgestelde taken. 
 
Rijksdoelstelling 
De kwantitatieve doelstelling van het Rijk om de restafvalstromen in 2025 terug te hebben gebracht tot 
30kg per persoon per jaar, is voor onze raad van belang. Zeker omdat hoge hoeveelheden restafval 
kunnen leiden tot extra kosten.  
 
Het inzetten op kwaliteit van afvalstromen draagt niet alleen bij aan duurzaamheidsdoelstelling, maar 
houdt ook de kosten beheersbaar. Focus op kwaliteit zal leiden tot minder vervuiling van grondstoffen 
en meer opbrengst door actief in te zetten op waardevermeerdering. Het programma GRIP geeft hier 
al richting aan.  
 
Nazorgfonds stortplaats 
Het rapport storten en tekorten heeft afgelopen jaar gezorgd voor onrust bij de raden. Wij willen 
inzetten op het herstel van vertrouwen door de aanbevelingen van het rapport op te volgen. 
Bij overdracht van de stortplaats dient een bedrag voor de provincie beschikbaar te zijn voor de 
eeuwigdurende zorg, het zogenaamde doelvermogen. Er is een risico op een te laag doelvermogen in 
het nazorgfonds van de stortplaats. In de begroting en het meerjarenperspectief is al rekening 
gehouden met € 12 per huishouden per jaar risico-opslag tot 2034. Of dit voldoende is, is afhankelijk 
van twee factoren: de rekenrente en de technische uitgangspunten.  
 
Om te zorgen dat het nazorgfonds op peil is bij de overdracht van de stortplaats zijn er een aantal 
scenario’s denkbaar. Met uitzondering van het slechtste scenario is de € 12 per huishouden per jaar 
risico-opslag tot 2034 voldoende. Wij achten de kans zeer klein dat het slechtste scenario realiteit zal 
worden. Daarnaast is het financieel risico in dit uiterste scenario reeds afgedekt in de risicoparagraaf 
van de gemeentelijke begroting. Er is dus voor ons geen aanleiding om de afvalstoffenheffing hiervoor 
verder te verhogen. 
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De raad ziet de noodzaak om de opslag van € 12 opnieuw tegen het licht te houden, indien het risico 
van de overdracht van de stortplaats aan de provincie wijzigt, bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) 
wanneer de rekenrente wordt herzien. Mocht het risico afnemen, dan vindt de raad het passend om 
de opslag af te bouwen of zelfs te laten vervallen. De raad vraagt de Avri de raad actief te informeren, 
indien de risico’s gerelateerd aan de stortplaats wijzigen. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
De gemeenteraad van Neder-Betuwe, 
 
 
 
Erwin van der Neut 
Griffier 

Jan Kottelenberg 
Voorzitter 

 


