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In goede orde ontvingen wij uw jaarstukken over het jaar 2021 en de begroting voor 2023. Wij 

hebben kennis genomen van beide documenten en deze behandeld in onze zienswijzemarkt 

van de GR’en van 2 juni en de raadsvergadering van 16 juni.  
 
Jaarstukken 2021 
 
Allereerst complimenten dat ondanks de corona pandemie de stroom fijn restafval van 69 kilo 
naar 67 kilo per persoon is gedaald door het betere scheidingsgedrag van de inwoners. De 
hoge stroom grof restafval, waarschijnlijk te danken aan de opruimdrang van inwoners tijdens 
de corona pandemie, is iets afgenomen van 13 kilo naar 12 kilo per persoon. Hiermee is de 
totale stroom restafval in rivierenland van 82 kilo in 2020 gedaald naar 79 kilo in 2021.  
 
De nieuwe strategische koers die Avri heeft ingezet, waarin onder andere in gesprek wordt 
gegaan met de raden, zien we als positief. In 2021 vonden er vanuit het programma GRIP 
diverse activiteiten plaats. Er zijn vanuit Grip diverse pijlers en er zijn vanuit de pijler ‘Markt’ 
regionale subsidieprojecten gestart; waarde toevoeging bioafval (gft), een 
textielsorteercentrum in samenwerking met werkzaak en de verwerking van ingezameld 
plastic tot producten zoals de pleintjes van morgen.  
 
Wij geven een positieve zienswijze af op de jaarstukken 2021. 
 
Programmabegroting 2023 
 
In 2021 is er begonnen om het weerstandsvermogen van Avri op te bouwen tegen risico’s die 
zij lopen. Deze is nog niet op peil, wel is er een goede afsluiting van het boekjaar 2021 met 
een positief resultaat van 2,2 miljoen euro. Samen met de begrote risico-opslag in de 
tarievenafvalstoffenheffing (12 euro per huishouden) van in totaal 1 miljoen euro, stijgt het 
weerstandsvermogen van het basispakket naar € 3,2 miljoen. Wij vinden het ook een positieve 
ontwikkeling dat er voor afronding van de Jaarrekening 2021 geen financiële bijdrage vanuit 
de samenwerkingspartners noodzakelijk is. Daarnaast vinden wij het een positieve 
ontwikkeling dat Avri Realisatie BV wederom dividend ten goede laat komen aan de GR Avri, 
waardoor de afvalstoffenheffing niet verder hoeft te stijgen. Wij stemmen in met de 
voorgestelde dotatie van 250.000 euro (voorziening basispakket).  
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Wij uiten zorgen over de ontwikkeling van kosten voor de begroting die we op voorhand niet 
kunnen voorspellen.  
 

Het gemiddelde tarief afvalstoffenheffing 2023 komt op € 317,- per huishouden. Dit is een 

stijging van 4% ten opzichte van het tarief van 2022 (€ 311,-). In dit tarief zit, net als in 2022, 

een bedrag van € 12,- om het vermogen op te bouwen voor de overdracht van de stortplaats 

aan de provincie. Wij vinden een stijging van het tarief met 4% acceptabel.  

 
Er zijn zorgen over onder andere de krapte op de arbeidsmarkt en de moeite de Avri heeft het 
met stellen van prioriteiten. Er is zijn veel ambities, projecten en plannen, maar concrete 
resultaten blijven wat achter. Daarom verzoeken wij nogmaals om focus aan te brengen. 
Daarnaast maken we ons zorgen over de krapte op de arbeidsmarkt, waardoor vacatures 
open blijven staan. Daarmee loopt de bedrijfsvoering risico’s zodat werkzaamheden wellicht 
blijven liggen en Avri niet kan voldoen aan de plichten en taken die vanuit de zorgplicht van 
huishoudelijk afval bij Avri ligt. 
 
U vraagt specifiek naar een reactie op de PM posten. Hieronder hebben we onze zienswijze 

uiteengezet over de toekomstbestendige milieustraten. In de toekomst worden er meer eisen 

gesteld aan milieudoelstellingen en wordt er beboet op teveel CO2 uitstoot. De drukte in de 

milieustraten is toegenomen en onderzoek wijst uit dat milieustraten opgeknapt moeten 

worden. Avri heeft een plan opgesteld om op een nieuwe wijze milieustraten te verwezenlijken 

die anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. De kosten zijn afhankelijk van welke nieuwe 

functies als onderdelen de gemeenten willen beleggen in deze nieuwe straten. De financiering 

van de aanpassing milieustraten is momenteel als PM post opgenomen, wat suggereert dat 

er nog kosten te verwachten zijn. Het college wil weten hoe deze kosten gedekt gaan worden. 

De kosten hiervan dienen binnen de bestaande begroting verwerkt te zijn. Het is niet wenselijk 

de kosten te dekken uit de afvalstoffenheffing, hiervoor graag een (ander) voorstel.   

 

Met in achtneming van bovenstaande geven wij een positieve zienswijze op de begroting 2023 

en de meerjarenraming 2023-2025. 
 

Slot 

Wij vernemen graag uw reactie op de punten uit deze zienswijze. Rest ons nog u veel succes 

te wensen met de uitvoering van uw werkzaamheden die voortkomen uit uw begroting.  Wij 

vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.  

 

Met vriendelijke groet, 
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