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Inleiding
De AVU is een gemeenschappelijke regeling van de Utrechtse gemeenten die zorg draagt 
voor de verwerking van afvalstromen. De financiële gegevens, zowel begroting als 
jaarrekening, worden jaarlijks in het Algemeen Bestuur (AB) van de AVU vastgesteld. Bij 
begrotingswijzigingen groter dan 3% van de AVU begroting worden de gemeenten op de 
hoogte gesteld middels een begrotingswijziging.
In december 2019 heeft het AB een begrotingswijziging 2020-1 aangehouden omdat de 
effecten van een aantal ontwikkelingen op afvalgebied nog niet geheel inzichtelijk waren. In 
de loop van 2020 werden de financiële effecten duidelijk. De aangehouden 
begrotingswijziging 2020-1 moet nog afgehandeld worden. Hiervoor hebben we op 15 
oktober 2020 de “Raadsnotitie herschikking AVU begroting 2020” ontvangen. 

Wijzigingen
De verpakkingsketen (bekend als PMD) is sinds 1 april 2020 anders georganiseerd. In het 
nieuwe systeem is de gemeente alleen nog verantwoordelijk voor het inzamelen van PMD. 
Hiermee komen de kosten van sortering en vermarkting te vervallen. Tegelijkertijd daalt de 
vergoeding voor de inzameling van € 656 naar € 260 per ton. Per saldo ontstaat een 
budgettair voordeel van € 207.000.

Sinds medio 2019 staan de papieropbrengsten onveranderd onder druk. Hiernaast vindt een 
verrekening plaats van extra sorteer- en schoonmaakkosten door de papierverwerker aan de 
AVU. In totaal ontstaat een budgettaire nadeel voor Leusden van € 69.000. 

Daarnaast zijn er nog een aantal andere ontwikkelingen die een negatief effect hebben op 
de AVU begroting, te weten:  extra kosten voor het sorteren van het grof huishoudelijk afval, 
minderopbrengsten voor het ingezamelde verpakkingsglas en de kosten van de externe 
ondersteuning van de AVU-organisatie, met name bij 3 Europese aanbestedingen.

Raadsnotitie Herschikking AVU begroting 2020
De totale begrotingswijziging is kleiner dan 3% van de AVU begroting, maar de effecten voor 
enkele gemeenten zijn wel groter dan 3%. De AVU Begrotingswijziging 2020-1 kan en wordt 
omgezet in een Herschikking AVU begroting 2020. 
Ten gevolge van de Raadsnotitie Herschikking AVU begroting 2020 wordt een budgettair 
voordeel van € 22.633 verwacht voor de gemeente Leusden. Dit is meegenomen in de 
najaarsnota.
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