
 
 Aan: Statenfractie ChristenUnie   
  
 
 
 
Onderwerp: Mogelijk besluit nazorgfonds Stortplaatsen  
 
 
 
Geachte fractie,      Zaltbommel, 20 oktober 2020  
 
 
Middels een platformbijeenkomst (d.d. 07-10-2020) bij onze gezamenlijke afvalverwerker, AVRI, zijn 
wij geïnformeerd over te voorgenomen wijziging voor het aanpassen van de rekenrente op het 
doelvermogen voor de overdracht van de stortplaatsen in de provincie. Hierover maken wij ons 
ernstig zorgen.  
 
Voor onze gezamenlijke gemeenten betekent dit een opgave van € 10 miljoen extra (zie voor de 
verdeling de tabel op de volgende pagina). De BBV regels stellen dat dit bedrag nog dit boekjaar 
verwerkt dient te worden.  
 
Zoals jullie misschien ook al begrepen hebben is de AVRI vorig jaar overgegaan op een nieuw 
inzamelbeleid. Dit mede in combinatie met de schommelingen op de huidig afvalverwerkingsmarkt 
heeft er voor gezorgd dat de reserves van de AVRI leeg zijn. Dit houdt in dat onze gezamenlijke 
gemeente de meerkosten één op één doorbelast krijgen.  
Omdat u ook zult begrijpen dat we door de huidige tijd ook daar in de begroting geen ruimte meer 
hebben om deze kosten te dragen, zal dit betekenen dat deze kosten door onze inwoners betaald 
moeten worden.  
 
Voor de beeldvorming;  
Gemiddeld betaald een huishouden in het jaar 2020 aan afvalstoffenheffing in Rivierenland ong. € 
253,- Hierop zullen de meerkosten van € 10 miljoen nog komen. Dit is per huishouden ong. € 105,- 
Totaal voor 2020 is de hoogte van de gemiddelde afvalstoffenheffing waarschijnlijk dus € 358,-  
Zoals u ziet is dit geen klein bedrag!  
 
Wat het extra zuur maakt, is dat de provincie stelt dat de stortplaatsen deze meerkosten kunnen 
verwerken in hun tarieven. Helaas is de stortplaats van de AVRI als één van de weinige al enige tijd 
gesloten, en daarom is het niet meer mogelijk om deze meerkosten in de tarieven te verwerken. 
Zelfs het benodigde nazorgplan is op een enkel punt na gereed. De overdracht staat gepland medio 
2023.  
 
De reden dat de rekenrente bijgesteld zou moeten worden is dat de provincie stelt dat de 
rendementen de aankomende periode lager zijn. Dit kan voor de stortplaatsen waarbij de overdracht 
nog enige tijd duurt wel van toepassing zijn. Echter de overdracht van onze stortplaats is op korte 
termijn. Daarbij bewijst het rendement op het door AVRI gereserveerd doelvermogen de afgelopen 
periode het tegendeel. De afgelopen jaren hebben wij significant meer rente op het bedrag gehad, 
dan dat de provincie stelt.  



We begrijpen dat er enig risico is, en daarom hebben we ook extra geld, ong. € 1,4 miljoen, als risico 
opgenomen in onze reserves. Echter zit er tussen € 1,4 mln. en € 10 mln. wel een groot verschil.  
Ook stemt het ons tot verwondering dat er over 60 jaar, de gestelde rekentermijn, een 
dekkingsgraad van 300% is. Te meer omdat er uit dit fonds geen geld gehaald kan worden.  
 

Onze gemeenten in Rivierenland staan met hun rug tegen de muur. De stortplaats is gesloten, het 
nazorgplan is nagenoeg gereed en de middelen voor de overdracht zijn keurig gereserveerd. Als de 
Staten nu de rente zo stevig verlagen brengen ze ons in grote financiële moeilijkheden. En dat alles 
om zelf over 60 jaar een veilige marge van 300% in het fonds te hebben. Hoe moeten we dit onze 
inwoners uitleggen?  
 
Samengevat is ons appél: schrap de renteverlaging of verschuif de invoerdatum ervan met enkele 
jaren. Mocht u dat niet willen omwille van het saldo nazorgfonds, compenseer de AVRI-gemeenten 
dan op andere wijze vanwege de bijzondere positie waarin AVRI verkeert.  
 
Wij hopen op uw begrip.  
 
Kees Kesting  ChristenUnie Bommelerwaard 
 
 
Tekort AVRI 2020 ( € 10 mln.)  
Buren  € 1,1 mln.  
Culemborg  € 1,2 mln.  
Maasdriel  € 1,0 mln.  
Neder Betuwe  € 1,0 mln.  
Tiel  € 1,7 mln.  
West Betuwe  € 2,1 mln.  
West Maas en 
Waal  

€ 0,7 mln.  

Zaltbommel  € 1,2 mln.  
 


