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AVR in het kort
AVR is gespecialiseerd in de verwerking van diverse
soorten restafval: afvalwater, papierresidu, huishoudelijk en bedrijfsafval, afvalhout en gevaarlijk restafval.
We streven continu naar maximale terugwinning van
energie en materialen uit dit restafval door middel van
een effectieve, efficiënte en veilige bedrijfsvoering.
We zorgen ervoor dat metalen worden gerecycled en
mineralen worden ingezet in de (wegen)bouw. We
leveren duurzame stoom, warmte en elektriciteit aan
onze omgeving en voorkomen daarmee de inzet van
kolen en gas. Zo levert AVR een belangrijke bijdrage
aan de nationale en Europese klimaat- en energiedoelstellingen. En dat allemaal met restafval dat door
anderen vaak als waardeloos wordt gezien.
AVR beschikt over twee locaties waar energie en
grondstoffen worden gemaakt van restafval: Duiven en
Rozenburg. In Den Haag, Utrecht en hartje Rotterdam
liggen vier overslagstations. De centrale ligging van de
locaties is zeer gunstig voor zowel de afvalleveranciers
als de afnemers van energie en grondstoffen. Restafval
wordt zo veel mogelijk via water aangevoerd, en waar
dat niet mogelijk is, over de weg. Eind 2018 had AVR
449 medewerkers in dienst (433 fte).
AVR. JAARBERICHT 2018
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Onze visie: too good to waste
Belangrijke grondstoffen raken op en het klimaat
verandert door CO2-uitstoot. Om onze wereld ook
voor toekomstige generaties leefbaar te houden, zijn
radicale veranderingen nodig, zoals een circulaire
economie én een 100% duurzame energievoorziening. De manier waarop we omgaan met restafval is
een belangrijke factor in het verduurzamen van onze
aardbol. De wereldbevolking blijft gestaag groeien
en de afvalberg stijgt mondiaal gezien nu alleen nog
maar, en er wordt in vele landen zelfs nog afval gestort.

Onze missie: een schone wereld creëren
waarin niets onbenut blijft
AVR draagt sinds jaar en dag bij aan schone straten
en steden. Dat doen we door ogenschijnlijk waarde
loze reststromen weer een nuttige bestemming te
geven in de vorm van grondstoffen en energie. Het
uitgangspunt is altijd 100%: volledig waardevol
maken van de rest van de rest waar anderen echt
niks meer mee kunnen met een minimale milieu-
impact. Daarin geloven we vandaag de dag de beste
oplossing te hebben. Dat is de reden van ons bestaan
en dat is ook wat ons motiveert: een schone wereld
creëren waarin niets onbenut blijft. Samen met onze
trotse medewerkers werken we aan positieve verandering, iedere dag weer.
4

AVR draagt een belangrijke steen bij aan het verminderen van moeilijke reststromen: als experts in de rest
van de rest zorgen wij weer voor een nieuw begin. In
een wereld die onderhevig is aan veel veranderingen
vraagt dat van AVR een flexibele houding. Met het
vizier op de toekomst gericht bieden we vandaag de
dag de beste oplossing voor de rest van de rest, maar
veranderen we tegelijkertijd mee. Want dat is waar
we voor gaan: de beste oplossing bieden voor de
dagelijkse uitdagingen die de samenleving biedt, en
tegelijkertijd bezig zijn met hoe het nog beter, schoner
en efficiënter kan, zonder emissies. Het een kan niet
zonder het ander: een natuurlijke balans van economie en ecologie. Want juist door dat te doen hebben
we, naast een maatschappelijke oplossing voor het
schoonhouden van straten, ook slagkracht om grote en
impactvolle innovaties te bewerkstelligen. Op naar een
circulair en duurzaam 2050, AVR is erbij.
AVR. JAARBERICHT 2018
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Onze strategie
Om concreet uitvoering te geven aan de missie en
visie, heeft AVR een passende strategie ontwikkeld.
De belangrijkste richtingen zijn samengevat in drie
pijlers waar onze organisatie dagelijks aan werkt:
voor de lange termijn contracteren van
(rest)afval;
continueren en uitbreiden van onze
operationele excellentie;
maximaliseren van energie- en
grondstoffenefficiëntie en minimaliseren
van onze CO2-footprint.
Cruciaal in de uitvoering van onze strategie is het
bieden van de juiste randvoorwaarden en de beste
werkplek. Daarom werken we aan:
het vergroten van het potentieel van
onze medewerkers;
het bevorderen en verzekeren van een
veilige werkomgeving.
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Hoeveelheid verwerkt afval
Huishoudelijk afval

929

Bedrijfsafval

391

Gevaarlijk afval

92

Buitenlands afval

269

Subtotaal restafval voor energiecentrale

433

1,6

4

(2017: 429)

2.298

1,8

(2017: 3,4)

7

Ziekteverzuim

6,4%

Biomassa: hout

136

Biomassa: papierpulp

169

Afvalwater

312

(2017: 2.305)

Totaal verwerkt restafval

Totale energie-output

Omgerekend naar huishoudens equivalenten
leveren wij energie aan

8,2

157.000

2.298

0,6

(2017: 7,0%)

Nettoresultaat

EBITDA

kton

1.681

PJ

0,3

(2017: 8,5)

5.000

(2017: 162.000)

Huishoudens

CO2-emissie

122,0
AVR. JAARBERICHT 2018

€ mln

4,9

(2017: 117,1)

37,7

€ mln

2.231

0,7

(2017: 37,0)
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13

(2017: 2.218)
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“Een jaar van
bouwen en investeren”
Yves Luca & Rob de Fluiter Balledux

Wat heeft AVR allemaal gedaan in 2018? Dat laten we zien in
dit jaarverslag. CEO Yves Luca en CFO Rob de Fluiter Balledux
laten hun licht schijnen over de belangrijkste ontwikkelingen en
resultaten en over keuzes voor de toekomst.

Hoe kunnen we het jaar 2018 voor AVR
typeren?
Rob: “Als een jaar van bouwen en investeren. Onze
biomassa-energiecentrale is zodanig omgebouwd
dat die naast elektriciteit ook stoom en warmte levert.
Daarmee stijgt de energie-efficiency aanzienlijk. Twee
andere hoogtepunten zijn de start van de scheidings
installatie in Rozenburg en de bouw van onze CO2-
afvanginstallatie in Duiven.”
Wat kan AVR met de CO2-afvanginstallatie?
Yves: “Die installatie gaat jaarlijks 60.000 tot 90.000
ton CO2 afvangen. Op termijn willen we 50% van
onze totale CO2-uitstoot, dus het niet-organische deel,

AVR. JAARBERICHT 2018
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afvangen en nuttig toepassen. Bijvoorbeeld door te
leveren aan de glastuinbouw. Die heeft ’s zomers CO2
nodig voor het versneld kweken van planten, en ’s winters warmte. Nu hebben tuinders voor beide nog een
gasgestookte installatie nodig. Als wij CO2 én warmte
leveren, slaan we twee vliegen in één klap en verlagen
we de uitstoot van onszelf én de tuinders.”
Waarom is een scheidingsinstallatie nodig?
Rob: “Door middel van mechanisch scheiden wordt het
materiaal gescheiden dat daadwerkelijk gerecycled
kan worden. Er zijn minder stoorstoffen en daardoor is
de kwaliteit van de gescheiden materialen hoger en
stabieler. Bedrijven die gerecycled materiaal opwerken,
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willen graag een stabiele kwaliteit, vaststaande
hoeveelheden en aanlevering over langere periode.
Bij wisselende kwaliteit krijg je afnemers niet
geïnteresseerd.”
Yves: “Huishoudens scheiden hun afval niet allemaal even toegewijd en in binnenstedelijk gebied
is scheiden vaak onmogelijk. Mechanisch scheiden
heeft de toekomst. We zijn een technisch bedrijf, en
elke evolutie is ontstaan door voortschrijdende kennis
en technieken. Het scheidingsproces wordt beter en
we kunnen meer restafval verwerken, waardoor de
kostprijs daalt. Dat is beter voor de industrie en voor
de consument. Ook schaarste van arbeid speelt mee.
Tel daarbij op dat voor aparte stromen verschillende
inzamelwagens moeten rijden die CO2 uitstoten. Dan
slaat de balans door naar de techniek en daar zet
AVR op in. Ook kunnen we hiermee gemakkelijker
uitbreiden en nog meer stromen scheiden.”
Hoe is de ombouw van de biomassa-energiecentrale verlopen?
Yves: “Begin 2018 is de biomassa-energiecentrale
gekoppeld aan het warmte- en stoomsysteem in
Rozenburg. Alle systemen moeten onderling met
elkaar communiceren, dus de afstemming duurde een
paar maanden. Een leermoment was dat we de impact
op onze organisatie hebben onderschat. Er kwam al
stoom van onze afvalenergiecentrale, en nu ook de
biomassa-energiecentrale stoom en warmte levert, is
de vraag: welke bron is het duurzaamst, welke is de
beste voor onze klanten, dus welke gaat voor? In de
praktijk blijkt het complex te zijn om dat te bepalen.
Dat geldt ook voor het vaststellen wat financieel het
gunstigst is. Maar we krijgen het steeds beter in de
vingers.”

AVR. JAARBERICHT 2018
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Hoe kan AVR zulke grote investeringen doen?
Rob: “Door met onze partners contracten af te
sluiten voor de lange termijn. Met het Afvalfonds
Verpakkingen hebben we een contract afgesloten van
tien jaar, en daarmee hebben we een derde partij
gevonden die de plastics uit de scheidingsinstallatie
kan opwerken. En Air Liquide neemt gedurende tien
jaar de CO2 uit de afvanginstallatie af. De duur
van deze contracten gaf ons de zekerheid om deze
investeringen te doen. Ook onze financiers maken
veel mogelijk. In 2018 hebben we een deel – € 150
miljoen– van onze leningen geherfinancierd. Van deze
€ 150 miljoen is € 50 miljoen voor tien jaar vastgezet
en € 100 miljoen voor vijf tot zeven jaar. Een deel van
die € 100 miljoen is trouwens een groene RCF ofwel
revolverende kredietfaciliteit. Dat benadrukt het duurzame karakter van AVR en onze investeringen.
Als we voldoen aan bepaalde KPI’s, krijgen we rente
korting, en die hebben we laten aansluiten op een
aantal speerpunten: CO2 afvangen, plastic scheiden
en terugdringen van het ziekteverzuim.”
De investeringen wijzen op groei-ambitie,
klopt dat?
Rob: “Ja, die ambitie is er. Groei hebben we nodig om
te kunnen blijven investeren in maatschappelijke en
duurzame projecten. Daarmee kunnen we mensen
nieuwe uitdagingen bieden, kosten beheersen en
omzet genereren. We zouden kunnen groeien door
andere bedrijven over te nemen. Daarop zijn we
kritisch, het moet passen. Meer invloed hebben we op
autonome groei, die we nu nastreven met investeringen.”
Hoe belangrijk zijn de medewerkers voor AVR?
Yves: “Heel belangrijk. Bij AVR werken misschien niet
zo veel medewerkers, maar ze beheren veel kapitaal.
Dan moet je uitmuntend zijn met de mensen die je aan
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boord hebt. Ze moeten een breed spectrum aanpakken, met oriëntatie op de lange termijn. Belangrijk is
dat ze goed kunnen samenwerken over afdelingen
heen en met kennispartners van buiten kunnen praten.
Onze medewerkers zijn ook ambassadeurs. Er zijn
veel jonge medewerkers bijgekomen die zich aangetrokken voelen tot onze maatschappelijke relevantie en
innovatieve projecten.”
Rob: “Onze mensen slaan de brug tussen ons en
andere partijen, en dat merken ze. Ze zijn nieuwsgierig
en we geven ze de ruimte om dingen te onderzoeken.
En ze zijn trots op AVR.”
Hoe staat AVR in de internationale markt?
Yves: “Het exportverbod van plastic naar China heeft
veel impact gehad, daardoor steeg het aanbod hier.
Ook kwam er restafval uit Groot-Brittannië. Mede
vanwege de onzekerheid rond de brexit hebben
we besloten de importvolumes te halveren en meer
Nederlands restafval te verwerken, en daarnaast de
import over meer Europese landen te spreiden, zoals
België en Italië. Zo wordt onze aanvoer op langere
termijn stabieler.”

“De balans slaat door naar de
techniek, daar zet AVR op in”
Rob: “Waar de sector voorheen lokaal gebonden
was, is die via regionaal naar internationaal opgeschoven. Dat is gunstig voor iedereen, want doordat
wij buitenlands restafval in Nederland verwerken,
hoeft het in andere landen niet te worden gestort,
waardoor de uitstoot van methaan en CO2 vermeden
wordt. Vanwege die duurzame verwerking vallen
emissies bij internationaal transport in het niet.
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Bovendien gebruiken we daarvoor veel trailers die met
exportvracht zijn vertrokken en anders leeg terug
zouden komen.”
Hoe kan AVR sterke resultaten blijven boeken?
Yves: “We ontzorgen klanten met onze fabrieken en
installaties, tegen de scherpste prijs. Ook blijven we
de efficiency van energie en CO2 doorontwikkelen.
We hebben complexe installaties en verwerken alle
soorten restafval. Maar elke vrachtwagen met restafval
is anders. Wij moeten flexibel zijn, meegaan met die
beweging. Ook moeten we concurreren met andere
afvalenergiecentrales. Importeren blijft noodzakelijk.
Maar het belangrijkste is dat mechanisering voor ons
voorop blijft staan. Onze aandeelhouders en investeerders ondersteunen dat.”
Rob: “Operationeel was 2018 een uitdagend jaar.
We hebben een lange, warme zomer gehad, waardoor het afval droger was. Dit heeft geleid tot meer
ongeplande stops dan gebruikelijk en dit heeft de
resultaten wel gedrukt. Ongepland onderhoud willen
we zo veel mogelijk tegengaan. We zetten in op een
beweging van reactief naar preventief onderhoud.
Hiermee wordt onderhoud effectiever en daarmee
korter, met een hogere beschikbaarheid van de installaties. Om dat te realiseren, gaan we werken met een
computersysteem waarmee we trendmatige analyses
kunnen maken en onderhoud kunnen voorzien. Dit is
een organisatieverandering, omdat mensen vertrouwd
moeten raken met deze manier van werken, die meer
digitaal wordt. Omdat we dit in Duiven en Rozenburg
gaan doen, krijgen we één werkwijze en kunnen we
ervaringen uitwisselen. Sinds 2017 hebben we dit
voorbereid en zijn gestart in maart 2019.”
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Aansluiting biomassaenergiecentrale op
warmte en stoom
― januari en april 2018

Het jaar van AVR
in vogelvlucht

Vanaf januari levert de biomassa-energiecentrale naast elektriciteit ook warmte aan de stad Rotterdam. In april is het tijd voor
de volgende stap. AVR en buurbedrijf Tronox Pigments Holland
BV werken al vijftien jaar samen, onder andere om hun milieudoelen te halen. Deze samenwerking krijgt een nieuwe impuls:
Tronox neemt 100% biogene stoom af uit de biomassa-energiecentrale van AVR. Dat betekent een aanzienlijke reductie van de
carbon footprint van Tronox.

Rotterdam
kiest ook voor
scheiding
― 9 maart 2018

De keuze om naast de eerste scheidingslijn een tweede te bouwen,
is definitief. Niet alleen het restafval van Den Haag, Leiden en
Utrecht wordt gescheiden, maar straks ook dat van Rotterdam. Met
het restafval van deze vierde grote gemeente is de scheidingsinstallatie goed gevuld. Lees verder bij Recycling.

AVR. JAARBERICHT 2018
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AVR start met bouwen
CO2-afvanginstallatie

‘Hand in hand’
afscheid nemen en
verduurzamen

― 29 mei 2018

In het voorjaar verneemt AVR dat een van de klanten
van de Water Treatment-installatie vanaf 2021 geen
gebruik meer maakt van de diensten van AVR. De
energie uit de verwerking van het restafval van deze
klant wordt nu deels ingezet voor de stadswarmte,
en AVR wint een kostbaar metaal – molybdeen –
terug uit het afvalwater. Voor AVR leidt deze keuze
weliswaar tot een lagere energie-output, maar tegelijk
tot een forse reductie van de CO2-uitstoot en het
aardgasgebruik.

Terugwinning
van antimoon

Na jaren van proefopstellingen, testen en
rekenen zetten AVR en Air Liquide op 29
mei de handtekening onder de overeenkomst om de CO2 die de CO2-installatie
gaat afvangen af te nemen. Daarmee
kan de bouw beginnen. AVR is het eerste
afvalenergiebedrijf in Nederland dat met
een grootschalige installatie zijn uitstoot
van broeikasgassen radicaal aanpakt en
zo direct bijdraagt aan de CO2-reductie
van Nederland. De CO2 die bij AVR
vrijkomt na verbranding van restafval,
wordt teruggewonnen en gaat dienen
als grondstof voor de groei van gewassen. Het vormt een alternatief voor CO2
uit aardgas. In het derde kwartaal van
2019 gaat de installatie van start. Lees
verder bij CO2-emissie.

Verlenging samen
werking met Renewi
In de zomer van 2018 hebben Renewi
en AVR overeenstemming bereikt over
het voortzetten en verstevigen van de
langdurige samenwerking. AVR verwerkt
voor de lange termijn een grote hoeveelheid Nederlands bedrijfsafval van
Renewi. Renewi levert op haar beurt
belangrijke diensten door reststromen
op te werken en partner te zijn bij het
onderhouden van onze installaties.

De rookgassen die vrijkomen bij verbranding worden goed
schoongemaakt in een rookgasreiniging. Binnen dit proces
wordt onder andere water gebruikt dat vervuiling uit de
rookgassen afvoert. Dit water wordt weer gereinigd in onze
waterzuiveringsinstallatie. Na lang onderzoek vindt AVR
een methode om antimoon terug te winnen uit dit water.
Antimoon is een zeldzaam metaal en hoort niet thuis in ons
oppervlaktewater. Met ingang van 2018 vangen we op
onze beide locaties antimoon af.

AVR. JAARBERICHT 2018
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Riolering
aangepakt

Perfect Days

Open dag AVR
Rozenburg

Sommige werkzaamheden van AVR staan niet
vaak in de schijnwerpers. Het omleggen van
onze riolering op de locatie Rozenburg is zo’n
project. Met ingang van 2018 wordt een deel
van het hemelwater en het condensaat van ons
eigen terrein via een andere route geloosd. Door
de nieuwe route monitoren we het water en
werken we beheerster, en ook zijn we flexibeler
in geval van calamiteiten. Een project als dit is
cruciaal voor onze omgeving.

― 7 september 2018

Een dag waarop alles loopt. Een
dag zonder ongelukken, emissies of
overschrijdingen, zonder ongeplande
stops en ook nog binnen budget.
Dat is een Perfect Day. Die ontstaat
wanneer we perfect samenwerken.
Sinds 2011 levert iedere Perfect Day
€ 100 op die AVR aan een goed
doel schenkt. Medewerkers dragen
goede doelen aan. Elke maand
steunen we vanuit Perfect Days twee

AVR. JAARBERICHT 2018

doelen. Degene die het gekozen
doel heeft voorgedragen, mag de
cheque overhandigen. Ook in 2018
zijn weer veel kleine goede doelen
blij met de bijdrage van AVR. In juni
helpen we daardoor bijvoorbeeld
mee aan het schoonmaken van
zwanen die na een olielek in het
Rotterdamse havengebied met olie
zijn besmeurd.

Bezoekers zijn welkom op het AVR-terrein in
Rozenburg. Daar staat de open dag geheel in
het teken van de weg van ‘waardeloze’ afvalzak
naar waardevolle energiebron. Van restafval
naar CO2, stoeptegel, warmte, stoom en elektriciteit. Meer dan 750 bezoekers willen weten hoe
AVR dat doet. Daar komen ze achter in een van
de 50 rondleidingen die medewerkers geven en
tijdens de rit met de twee treintjes over het terrein.
Ook verschillende partners en leveranciers
willen meer weten over scheiden thuis, de grijze
zak, het logistieke traject, de verbranding, de
energieterugwinning en de nuttige toepassing
van grondstoffen. Drie bussen vol bezoekers van
de Wereldhavendagen sluiten zich eveneens aan
bij de rondleidingen.
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Oplevering
25kV-station

Nuon Solar
Team wint

― 12 september 2018

― 30 september 2018

Door het verwerken van restafval levert
AVR energie aan de omgeving, waaronder elektriciteit. Het vervoeren van
elektriciteit over grote afstanden gaat in
Nederland via onze hoogspannings- en
middenspanningsnetwerken. In 2017
heeft AVR een nieuw 25 kV-station
opgeleverd. Op 12 september 2018
gaat dit in bedrijf en fungeert het als
verdeelstation. Deze infrastructuur
garandeert een optimale uitwisseling
met het openbare elektriciteitsnet.

AVR is sinds 2017 sponsor van het Nuon
Solar Team, dat in Zuid-Afrika een race
voor zonneauto’s wint. Dit jaar gaat de
race van Pretoria naar Stellenbosch, waar
de Delftse studenten wederom als eerste
over de finish komen. Ook volgend jaar
helpt AVR het team, dat is omgedoopt tot
Vattenfall Solar Team, graag weer naar de
overwinning.

Groene
herfinanciering
― oktober 2018

― 27 september 2018
Jaarlijks investeert AVR tientallen miljoenen euro’s in het hoogwaardiger inzetten van het restafval in de vorm van energie
en recycling. In oktober zorgt AVR voor vergroening van de
investeringsruimte door bij de herfinanciering gebruik te maken
van een ‘groene kredietfaciliteit’. In samenwerking met de
Rabobank wordt een syndicaatslening verstrekt. Aan deze
lening verbindt AVR een aantal duurzame targets. CFO Rob de
Fluiter Balledux zegt: “Deze ‘groene’ financieringsfaciliteit geeft
aan dat onze banken onderkennen dat wij vervolgstappen
zetten op circulair gebied. Hiermee kunnen we de buitenwereld
nog beter laten zien wat die ontwikkelingen behelzen.” Lees
verder bij Voorwoord en bij Financiële stabiliteit.

Aansluitend op de overeenkomst van 29 mei
gaat op 27 september de eerste paal voor
onze nieuwe CO2-afvanginstallatie de grond
in. Met de bouw van deze installatie zetten we
weer een enorme stap naar het nuttig toepassen van onze reststoffen. Vorig jaar introduceerde AVR een stoeptegel van bodemas,
en in 2019 kunnen we daar een tomaat die
groeit met behulp van de CO2 van AVR aan
toevoegen. Lees verder bij CO2-emissie.
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Sleuteloverdracht
s cheidingsinstallatie

Campagne: Wat
gebeurt er eigenlijk
met je afvalzak?

― 5 december 2018

― oktober 2018

Nog steeds weten veel mensen niet precies wat er
met hun grijze afvalzak gebeurt. Daarom starten
we een campagne op social media met rubrieken
die een antwoord geven op die vraag. Op straat
vragen we mensen bijvoorbeeld hoe vaak ze
denken dat je kunt douchen met de energie die
vrijkomt uit één afvalzak. Bekijk alle filmpjes op
facebook.com/AVRenergyfromwaste/.

In de nacht van dinsdag 4 op woensdag 5 december draagt leverancier
Banzo in Rozenburg officieel de
sleutels van de scheidingsinstallatie
over aan AVR. Na een periode van
testen en inbedrijfstelling laat deze
eerste lijn goede eerste resultaten
zien en mag die officieel van start.
Een mooi moment voor AVR en voor
het team van operators dat speciaal
voor deze installatie is aangenomen.
De installatie heeft een capaciteit
van ruim 200.000 ton afval per jaar.
Lees verder bij Recycling.

Wij stoppen
met roken
― 19 oktober 2018

In de stoppen-met-roken-cursus die AVR in 2018 aanbiedt, krijgen
stoppers cadeaubonnen, afhankelijk van hoe lang zij gestopt blijven.
Dat is succesvol: van de mensen die in twee jaar meedoen aan de
cursus, is 80% nog steeds gestopt. Onderzoekers van Maastricht
University volgden een groep stoppers, onder andere AVR-
medewerkers. Daaruit bleek dat cadeautjes van de werkgever
stimulerend werken. Ook samen met collega’s stoppen helpt. Lees
verder bij Duurzame inzetbaarheid.
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Governance
Structuurregime
In juni 2017 heeft AVR op het niveau van de topholding Dutch
Enviro Energy Holdings B.V. (DEEH) het zogenoemde structuur
regime geïmplementeerd. Dat regime geldt voor grote bedrijven en
heeft als belangrijk kenmerk de verplichte aanstelling van een raad
van commissarissen. AVR heeft in overleg met de aandeelhouders in
Hong Kong gekozen voor het Angelsaksische model van een one
tier board, waarin de commissarissen (niet-uitvoerende bestuurders)
samen met de directie (uitvoerende bestuurders) in één orgaan
zitten. De uitvoerende bestuurders zijn verantwoordelijk voor het
dagelijkse management van het bedrijf. De niet-uitvoerende
bestuurders houden toezicht op de uitvoerende bestuurders.
De one tier board vergadert zes keer per jaar. De board heeft drie
subcommissies: de remuneratiecommissie, de audit & treasury
commissie en de commercial & o
 perations commissie.
In de one tier board hebben CEO Yves Luca en CFO Rob de Fluiter
Balledux zitting, samen met vertegenwoordigers van onze aandeelhouders uit Hongkong. Eind 2017 heeft de ondernemingsraad van
zijn wettelijke recht gebruikgemaakt om een niet-uitvoerend
bestuurder voor te dragen in de persoon van Ed Nijpels.
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De one tier board van DEEH bestaat uit:
Even voorstellen:
Neil McGee
In 2013 werd AVR overgenomen door een consortium
dat wordt geleid door
Cheung Kong Infrastructure
(CKI) uit Hong Kong. Neil
McGee is voorzitter van de
one tier board of directors
van Dutch Enviro Energy
Holdings B.V., de holdingmaatschappij van AVR.
Hij heeft een lange staat
van dienst binnen de CK
Hutchison Group, waartoe
ook CKI behoort: sinds
1978 bekleedde hij daar
diverse juridische en financiële posities. Naast voorzitter
van de board van AVR is
hij onder meer executive
director van Power Assets,
het energiebedrijf in Hong
Kong, en managing director
van Hutchison Whampoa
Europe Investments S.à r.l.
in L uxemburg. Neil studeerde Kunst en Rechten aan
de Australian National
University.

Neil McGee
voorzitter – niet-uitvoerend
bestuurder

Andrew Hunter
uitvoerend bestuurder

HL Kam
niet-uitvoerend bestuurder

Charles Tsai
uitvoerend bestuurder

Duncan Macrae
niet-uitvoerend bestuurder

Yves Luca
uitvoerend bestuurder

Ed Nijpels
niet-uitvoerend bestuurder

Rob de Fluiter Balledux
uitvoerend bestuurder

Bram Witsenburg
General Counsel-Company
Secretary
fungeert als secretaris van de
one tier board.
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Onze stakeholders
en materiële thema’s

One tier board
De one tier board of directors van DEEH bestaat uit acht personen en komt minstens zes keer
per jaar bijeen. Tijdens de meeting in maart worden de jaarstukken van het voorgaande jaar
behandeld in het bijzijn van de externe accountant. In de meeting van november wordt het
budget voor het opvolgende jaar besproken en goedgekeurd. Tijdens de board meetings is het
veiligheidsbeleid, de financiële en operationele resultaten, de strategie van DEEH en de executie
van strategische projecten onderwerp van gesprek.
Werkwijze
De voorzitter geeft leiding aan de meetings en ziet in samenspraak met de secretaris van de one
tier board toe op gedegen voorbereiding van en besluitvorming tijdens de meetings. Bovendien is
hij de verbindende schakel tussen de onderneming en haar aandeelhouders. Buiten de vergaderingen heeft de voorzitter regelmatig contact met de CEO en CFO van AVR. In de one tier
board worden de diverse strategische projecten van DEEH uitgebreid besproken en uiteindelijk
worden deze projecten bij voldoende draagvlak goedgekeurd. Daarbij gaat de board bepaald
niet over één nacht ijs, maar worden alle voor- en nadelen uitgebreid en vaak verspreid over
meerdere meetings besproken. De financiële impact speelt een rol bij de besluitvorming, maar
wat zeker ook telt is of een project past in het circulaire karakter van AVR en of het bijdraagt aan
de productie van duurzame energie.
Strategische projecten
Begin 2018 is na uitvoerig beraad de realisatie goedgekeurd van de tweede lijn van de scheidingsinstallatie, die gereserveerd is voor volumes van de gemeente Rotterdam. Eind 2017 werd
tijdens de board meeting de realisatie van de CO2-afvanginstallatie in Duiven al goedgekeurd.
Dat unieke project kan rekenen op bovengemiddelde interesse van de aandeelhouders, en de
voortgang van het project is in de board meetings van 2018 ook regelmatig onderwerp van
gesprek geweest.
Namens de board,
Neil McGee, voorzitter
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Verslaggevingsbeleid AVR
Financieel en economisch levert AVR een belangrijke
bijdrage en die is zichtbaar. We zijn een sterk en
solide bedrijf met economische waarde en leveren ook
een belangrijke bijdrage aan de maatschappij. We
verwerken niet alleen restafval dat anders gestort zou
moeten worden, maar maken daarmee energie die
inzet van fossiele brandstoffen vervangt en winnen
grondstoffen terug voor recycling. We zijn dus
maatschappelijk relevant.

Stakeholders
In het voorjaar van 2018 heeft AVR een stakeholderdialoog georganiseerd, waarbij interne vertegenwoordigers van stakeholdergroepen zijn geïnterviewd. Doel
hiervan was een verrijking van het stakeholderperspectief (wat verlangen stakeholders precies van AVR), het
vertalen van stakeholderbelangen naar de huidige
strategische doelstellingen van AVR en het identificeren
van materiële thema’s waarop AVR volgens de
stakeholders een verschil kan maken.

In de ontwikkeling van AVR en in gesprek met onze
stakeholders is duidelijk geworden dat onze maatschappelijke bijdrage belangrijk is en dat we hierover
structureel en professioneel naar buiten moeten treden.
Om die reden werkt een gemotiveerd en divers team
sinds eind 2016 aan het professionaliseren van onze
verslaglegging over maatschappelijke resultaten. Een
eerste stap was het digitale jaarbericht over 2017. We
gaan verder door ons in dit jaarbericht over 2018
voor te bereiden op de volgende stap: geïntegreerd
rapporteren. Het streven is om binnen enkele jaren een
volwaardig geïntegreerd verslag te publiceren.
Financieel én maatschappelijk, op een manier die bij
AVR past en over onderwerpen die niet alleen voor
ons, maar juist voor onze stakeholders van cruciaal
belang zijn.

In de stakeholderdialoog zijn allereerst alle stakeholders
geïdentificeerd en gerangschikt. De vijf belangrijkste zijn:
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medewerkers
aandeelhouders
afvalklanten
energieklanten
beleidsontwikkelaars
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Materialiteitsmatrix
Als uitkomst van de stakeholderdialoog zijn de belangrijkste thema’s voor AVR benoemd en gerangschikt naar
relevantie voor de stakeholders en belang van het thema voor maatschappij, milieu en/of economie. Deze
thema’s zijn gescoord in een matrix en de tien belangrijkste thema’s zijn bepaald.

10

Relevantie voor stakeholders

8

2
4

7
1
5

3

Veilige werkomgeving

2.

CO2-emissie

3.

Overige emissies

4.

Duurzame inzetbaarheid

5.

Recycling

6.

Duurzame inzetbaarheid

7.

Betrouwbaarheid

8.

Financiële stabiliteit

9.

Innovatie

10. Compliance

9

6
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Strategische doelen

KPI

1. Veilige
werkomgeving

• Continueren en uitbreiden van onze operationele
excellentie
• Bevorderen en verzekeren van een veilige
werkomgeving

• Long Term Injury Frequency-ratio
• Aantal gelopen veiligheids- en
observatierondes (VOR)

2. CO2-emissie

• Maximaliseren van energie- en grondstoffen
• CO2-emissie (direct en indirect)
efficiëntie en minimaliseren van onze CO2-footprint • Vermeden CO2-emissie
• Aandeel biogeen in CO2-emissie

3. Overige emissies

• Continueren en uitbreiden van onze operationele
excellentie

4. Duurzame energie

• Totaal volume geleverde energie
• Maximaliseren van energie- en grondstoffen(elektriciteit, stoom, warmte)
efficiëntie en minimaliseren van onze CO2-footprint
• Percentage biogeen van de
energielevering

5. Recycling

• Hoeveelheid teruggewonnen of
• Maximaliseren van energie- en grondstoffengescheiden grondstoffen
efficiëntie en minimaliseren van onze CO2-footprint

6. Duurzame
inzetbaarheid

• Continueren en uitbreiden van onze operationele • Percentage ziekteverzuim
excellentie
• Vergroten van het potentieel van onze medewerkers

7. Betrouwbaarheid

• Voor de lange termijn contracteren van (rest)afval
• Continueren en uitbreiden van onze operationele
excellentie

• Percentage beschikbaarheid van
de fabriek
• Betrouwbaarheid in levering van
stoom en warmte

8. Financiële stabiliteit

• Voor de lange termijn contracteren van (rest)afval
• Maximaliseren van energie- en grondstoffen
efficiëntie en minimaliseren van onze CO2-footprint
• Continueren en uitbreiden van onze operationele
excellentie
• Groei

•
•
•
•
•
•

9. Innovatie

• Voor de lange termijn contracteren van (rest)afval • Investeringen in innovatie
• Maximaliseren van energie- en grondstoffen
efficiëntie en minimaliseren van onze CO2-footprint
• Continueren en uitbreiden van onze operationele
excellentie
• Groei

10. Compliance

• Continueren en uitbreiden van onze operationele
excellentie

Significantie van impact op de maatschappij, het milieu of de economie

Materiële thema’s, doelen en KPI’s
De tien belangrijkste thema’s van onze stakeholders zijn gelinkt aan de strategische doelstellingen van AVR. Per
thema zijn een of meerdere KPI’s vastgesteld. Met de KPI’s wordt meetbaar gemaakt welke impact AVR heeft op
die relevante thema’s. Ieder jaar wordt vastgesteld of deze KPI’s het effect in voldoende mate weergeven of dat
er een aanvulling of aanpassing nodig is. Dit heeft geleid tot de volgende matrix.

OVERIGE EMISSIES
EN MATERIËLE
THEMA’S
OVERIGE
EMISSIES
DUURZAME ENERGIE

Materiële thema’s

Materialiteitsmatrix
1.

CO 2-EMISSIE
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• AVR zit nog midden in het proces
van integreren van KPI’s binnen dit
thema in het verslagleggingsproces

Omzet
EBITDA
EBIT
Nettoresultaat
Kasstroom
Kaspositie

AVR zit nog midden in het proces van
integreren van KPI’s binnen dit thema
in het verslagleggingsproces
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IF-rate*

1,6

1,8

2018: 1,6
2017: 3,4
2016: 1,8

Veiligheid als voorwaarde
Bij de complexe installaties en op de dynamische terreinen
van AVR is de veiligheid van de medewerkers en contractors
van het grootste belang. We besteden veel aandacht aan het
ontwikkelen van veiligheidsbewustzijn bij onze medewerkers
en werken toe naar een cultuur waarin situaties die risico’s met
zich meebrengen open worden besproken en geëvalueerd.
Daardoor willen we het aantal ongevallen terugdringen.

Veiligheidsobservatieronde (VOR)

1.160

153

2018: 1.160
2017: 1.007
2016: 994

*De IF-rate (Injury Frequency-rate) is het aantal ongevallen met verzuim per
1.000.000 gewerkte uren (gedurende het kalenderjaar).
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aanpakken en verder doorontwikkelen. In het tweede
kwartaal bekijken we of het veiligheidsleiderschap
versterkt is en de stap naar verdere ontwikkeling in de
organisatie kan worden gezet met het programma.
We hebben ook aandacht besteed aan competentiegericht werken voor medewerkers op de werkvloer.
Een goed voorbeeld daarvan is onze inzet in Duiven.
Daar hebben we gewerkt met een acteur die met
medewerkers rollenspellen heeft gedaan met elkaar
aanspreken op onveilig gedrag.
Meer rondes en meer meldingen
Met 1160 veiligheidsobservatierondes in 2018 komt
AVR uit op bijna 30% meer dan de doelstelling van
900, en er werden 13% meer rondes gelopen dan in
2017. In dat jaar werd het aantal observatierondes al
opgevoerd om meer zichtbaar te zijn op de werkvloer
en de veiligheidscultuur aan te wakkeren. Dit blijkt
in de praktijk goed te werken, omdat het onderwerp
veiligheid in de rondes gemakkelijker bespreekbaar is.

Ongevallen
De ongevallenindex (IF, Injury Frequency) van AVR is
over de hele lijn gedaald, dus het cijfer geeft een positief beeld, maar twee ongevallen gingen gepaard met
ernstig letsel. In januari 2018 liep een medewerker
van een contractor bij het weghalen van een steiger
brandwonden aan zijn voet op toen hij uitgleed en met
zijn voet in de ontslakker kwam. In december 2018
gebeurde er een zwaar ongeval in de All Weather
Terminal (AWT-hal). Daar verloor een medewerker van
een contractor een been nadat hij aangereden werd
door een shovel.
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Ook stimuleert het medewerkers om melding te
maken van incidenten, bijna-incidenten en gevaarlijke
situaties. Dit is belangrijk, omdat we daardoor inzicht
krijgen in risico’s en omdat hierdoor de betrokkenheid
van medewerkers bij hun eigen en elkaars veiligheid
groter wordt. We zien het terug in de cijfers: alleen al
het aantal meldingen van bijna-incidenten steeg met
40%.
In 2018 is AVR gaan werken met het nieuwe meldingssysteem Ultimo. Dit heeft, naast het effect van de VOR,
ook bijgedragen aan de stijging van het aantal meldingen. Een incident of bijna-incident is met dit systeem
eenvoudiger te melden en te monitoren. De melder
krijgt feedback over wat er met zijn of haar melding is
gebeurd. Het werken met Ultimo heeft geholpen om
goede analyses te maken van oorzaken van gebeurtenissen. Dit is een voorbeeld van een gebied waarin
automatisering kan helpen bij het efficiënt volgen van
veiligheidscijfers.

Veiligheidscultuurprogramma
In 2018 is AVR gestart met een programma om de
veiligheidscultuur verder in te bedden in de organisatie. We hebben ervoor gekozen om binnen AVR samen
met onze medewerkers een programma te ontwikkelen
en op te bouwen. Dit omdat werken aan veiligheid
een continu proces is. Veiligheid is van iedereen.
Het startpunt van het programma lag bij veiligheidsleiderschap. In 2018 hebben we twee sessies gehouden
met het management van de productieafdeling. Daaruit zijn leerpunten voor het leiderschap naar voren
gekomen, die we in het eerste kwartaal van 2019
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“De installaties op leeftijd
zijn toe aan wat aandacht
en liefde”
Jos Boere, projectleider onderhoud

“Sinds een halfjaar leid ik het project
PGS 31. PGS staat voor ‘publicatiereeks
gevaarlijke stoffen’, een richtlijn voor opslag
van chemicaliën in onder- en bovengrondse
tankinstallaties. Daarin is alles opgenomen
van ontwerp en ingebruikname tot inspectie
en onderhoud. Veel chemicaliënvoorzieningen in Duiven moeten daaraan voldoen. Die
voorzieningen doseren chemicaliën in een
proces, en er zitten veel pompen en kleppen
in waar mensen mee werken. Dat moet allemaal heel veilig zijn. Veel installaties in Duiven zijn meer dan twintig jaar oud en zijn
toe aan wat aandacht en liefde, waarmee
we ze aan de nieuwe stand der techniek en
de regels kunnen laten voldoen. Daarmee
vullen we onze zorgplicht in om er de komende jaren weer veilig mee te werken.

AVR. JAARBERICHT 2018

In Duiven gaan we drie oude tankinstallaties
helemaal vervangen. We moeten uitdokteren
hoe we die tijdelijk overnemen en zorgen
dat de centrale niet uitvalt en dat emissies
binnenboord blijven. En natuurlijk moeten we
zorgen dat alles veilig verloopt. De uitdaging
zit erin dat niemand gaat merken dat wij in
de bedrijfsvoering die grote stappen gaan
zetten. Het geeft veel voldoening als dat lukt
en het is erg leuk om aan te werken.
Mijn achtergrond is warme werktuigbouw,
dus ik weet veel van stoominstallaties. Maar
het leuke aan dit project is nou juist dat
alles bij elkaar komt: werktuigbouw, maar
ook civiele techniek, automatisering en een
enorme bak wet- en regelgeving. Ik voel me
als een vis in het water bij dit project.”
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CO2-emissie footprint
(in kton)

2.231

CO2-emissie

2018: 2.231 kton
2017: 2.218 kton
2016: 2.193 kton

CO2-uitstoot verlagen
Is er uit het afval echt niets meer te recyclen, dan benut AVR
het restant ervan om energie mee op te wekken. Dat gebeurt
zo efficiënt mogelijk, zodat het hoogste rendement ontstaat
met de laagste milieu-impact. Het is onze ambitie om in 2030
alle CO2 uit restafval die we dan uitstoten af te vangen én
nuttig toe te passen. Dat is jaarlijks 800.000 ton CO2.

Vermeden CO2-emissie

608

2018: 608 kton
2017: 628 kton
2016: 634 kton

AVR. JAARBERICHT 2018
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20 kton

Aandeel biogeen in CO2-emissie

60%

3%

2018: 60 %
2017: 63 %
2016: 65 %
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Aandeel biogeen
Van het restafval dat we verwerken is een groot deel
afkomstig van biomassa, zoals afvalhout, papierresidu
en organisch materiaal. Bij het verbranden van 1 ton
restafval komt circa 1 ton CO2 vrij. In 2018 was circa
60% daarvan afkomstig uit biomassa. Dit is ‘groen’,
kortcyclisch of biogeen CO2. Het overige deel van
de CO2 komt uit het verbrande restafval waarvan in
de productiefase fossiele grondstoffen zijn gebruikt,
de ‘grijze’ of langcyclische CO2. De daling van het
percentage biogeen CO2 ten opzichte van 2017
komt met name vanwege het feit dat onze biomassa-
energiecentrale in 2018 minder afvalhout heeft
verwerkt.

CO2-emissie in 2018
AVR meet doorlopend de eigen CO2-uitstoot. De totale
CO2-uitstoot van AVR wordt voor 99,9% bepaald door
het primaire proces: hoe meer restafval we verwerken,
hoe hoger onze CO2-uitstoot. In 2018 was dit in totaal
2.231.000 ton. Dit betekent dat onze CO2-uitstoot ten
opzichte van 2017 met 0,5% is gestegen. De stijging
heeft te maken met een toename van de CO2-uitstoot
van de Water Treatment-installatie. De afvalenergie
centrales in Duiven en Rozenburg, de biomassa-
energiecentrale en de papierresiducentrale hebben
alle minder CO2 uitgestoten dan in 2017.
CO2-emissie footprint

Aandeel biogeen in CO2-emissie
Vermeden CO2-emissie
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Nieuwe installatie gaat CO2 afvangen
Uiteindelijk wordt de CO2-uitstoot van AVR voor 99%
bepaald door de CO2 die onvermijdelijk vrijkomt bij
de verbranding van restafval. Om onze CO2-footprint
te verlagen, moeten we een radicale stap zetten. Een
hoogtepunt voor AVR in 2018 was de beslissing om
onze CO2 te gaan afvangen uit de rookgassen van
onze verbrandingsinstallatie in Duiven. Het startschot
gaven we met het ondertekenen van de overeenkomst
met het Franse bedrijf Air Liquide voor het afnemen en
commercieel afzetten van CO2, in eerste instantie in
de glastuinbouw. De handtekeningen werden in mei
2018 gezet, en sinds de eerste paal op 27 september
de grond in ging, is de bouw in volle gang. AVR is de
eerste in de branche die grootschalig CO2 uit afvalverbranding gaat terugwinnen en toepassen.

Vermeden CO2 in de keten
Door het verwerken van restafval maken we stoom,
stadswarmte en elektriciteit voor onze omgeving. Deze
energie uit restafval vervangt in Nederland de inzet
van energie uit gas en kolen en voorkomt dus CO2-
uitstoot van deze fossiele brandstoffen. Dit noemen we
vermeden CO2 in de keten. In 2018 heeft AVR op die
manier de uitstoot van 608.000 ton CO2 van fossiele
herkomst vermeden.

2.231 kton
1.334 kton
608 kton
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De installatie gaat naar verwachting in het derde
kwartaal van 2019 draaien en gaat aanvankelijk
jaarlijks 60.000 ton CO2 afvangen. Deze hoeveelheid
kan groeien naar 90.000 ton CO2 per jaar.
Voorafgaand aan het besluit om definitief deze
installatie te gaan bouwen, is er een uitgebreide
onderzoeks- en testfase doorlopen. Daarin heeft AVR
met diverse partijen samengewerkt, waaronder wetenschappelijke onderzoeksbureaus.
De afgevangen CO2 in Duiven krijgt een nuttige
bestemming: voor het versneld laten groeien van
planten gebruiken tuinders CO2. Nu produceren ze
die nog met gasgestookte installaties. Door deze CO2
aan de glastuinbouw te leveren, dringt AVR zowel
de eigen uitstoot als die van de tuinders terug. Daar
blijft het niet bij: als de tuinders ook switchen naar
(duurzame) restwarmte, kunnen zij met deze externe
CO2-levering volledig onafhankelijk van aardgas
worden. Met een aandeel van circa 7,5% in de
Nederlandse gasconsumptie is de sector een van de
grootste Nederlandse gasverbruikers, dus de impact
is groot.
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AVR en het Klimaatakkoord
AVR heeft deelgenomen aan de onderhandelingen
aan de regionale klimaattafel voor het industriecluster Rotterdam-Moerdijk. Daaruit zijn voorstellen
voortgekomen voor het terugdringen van CO2. De
afvalenergiecentrales in Nederland stoten nu gezamenlijk jaarlijks zo’n 8 miljoen ton CO2 uit, waarvan
5 miljoen ton biogeen (van organische oorsprong).
De afvalsector heeft in het voorlopig klimaatakkoord
een reductiedoelstelling van 2 miljoen ton CO2 per
2030 meegekregen. Met onze CO2-afvanginstallatie
in D
 uiven en de plannen voor een installatie in
Rozenburg zetten we een grote stap naar het bereiken
van dit doel.

Ook op de locatie in Rozenburg heeft AVR vergevorderde plannen om op korte termijn te starten
met de bouw van een CO2-afvanginstallatie. Het
haalbaarheidsonderzoek is in september 2018
gestart. Daarmee kunnen we tuinders in andere delen
van Nederland bedienen, zoals het Westland. Voor
de uitrol daarvan werken we onder andere samen met
LTO Glaskracht en OCAP. De installatie in Rozenburg
is een grote stap in ons streven om in 2030 voor alle
CO2 die we willen afvangen een goede toepassing te
hebben gevonden, zoals in beton en de basischemie.

AVR. JAARBERICHT 2018
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“Zo’n groot CO2-project
leiden is jongleren met
een boel ballen”
Hugo Middelkamp, senior projectleider

“Als projectleider regel ik alles rond de bouw
van de CO2-afvanginstallatie in Duiven.
Dat is een complex gebeuren, want je kunt
niet zoals voor een auto naar de garage
stappen en er een uitkiezen. Het is een
specifieke installatie die allerlei interacties
heeft met de bestaande installaties. Zo moet
het rookgas uit de afvalverbrandingsoven
erin, maar als daar het CO2 uitgehaald
is, moet dat ook weer terug. Hetzelfde
geldt voor stoom, chemicaliën, elektriciteit
enzovoort.
Toen ik bij AVR kwam om dit te gaan leiden,
lag er alleen een plan. Dat heb ik opgedeeld.
Van sommige delen had ik kennis, maar van
andere niet. Daarover ben ik gaan praten
met specialisten en daaruit ontstond per
onderdeel een lijst van leveranciers. Die heb
ik uitgenodigd, want uit ervaring weet ik dat

AVR. JAARBERICHT 2018

je ze warm moet maken voor zo’n project.
Uiteindelijk zijn er zes hoofdcontractors
uitgerold en verschillende kleine.
Terwijl voor het ene gedeelte de opdracht
al wordt uitgevoerd, start ik voor andere
delen de aanbesteding op. Ik ben eigenlijk een jongleur die een heleboel ballen
tegelijk omhooghoudt. Dat vraagt om goed
structureren.
Fysiek is er al veel. Het beton ligt erin, de
leidingen worden gelegd, een deel van de
apparaten is geplaatst. Ik kan steeds meer
afvinken. Het is mooi om het te zien groeien.
Aan het eind moet ik nog kleine dingen
regelen, zoals oogdouches. Ook die details
zijn belangrijk om te zorgen dat de installatie
in het derde kwartaal goed gaat draaien.”
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Overige emissies
Impact minimaliseren
Door de belangrijke rol die AVR speelt in de samenleving
hebben we een positieve impact op onze omgeving, maar
we hebben ook de verantwoordelijkheid om onze negatieve
impact te minimaliseren. Hier worden we door onze stakeholders in de directe omgeving, onze vergunningverleners en
lokale overheid ook op uitgedaagd.

AVR. JAARBERICHT 2018
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Onder ‘overige emissies’ wordt verstaan onze uitstoot
van schadelijke stoffen naar lucht, water en bodem.
Nederland heeft in vergelijking met andere landen in
Europa de strengste normen voor emissies afkomstig
van afvalenergiecentrales met energieterugwinning.
Over het algemeen heeft ieder bedrijf in Nederland
de verplichting om niet-verspillend om te gaan met
natuurlijke hulpbronnen en het gebruik hiervan tot een
minimum te beperken in eigen processen. Daarnaast
geldt voor AVR wet- en regelgeving voor kwaliteit,
milieu en veiligheid (zie Compliance) en de geldende
(omgevings)vergunning waarin verplichtingen over
onze emissies zijn vastgelegd. Deze wettelijke
verplichtingen voor emissies worden door de regionale
uitvoeringsdiensten – bevoegd gezag – per installatie
en per verbrandingslijn opgelegd en gecontroleerd.
Iedere seconde meet en monitort AVR haar emissies en
enkele metingen voeren we periodiek uit met gecertificeerde instanties. Daarbij hebben we de verplichting
om te opereren binnen de geldende vergunning.
Mochten er afwijkingen en overschrijdingen plaats
vinden, dan worden deze geregistreerd en gemeld
bij het bevoegd gezag. Intern wordt er onderzoek
gedaan naar de oorzaak en omvang en naar
mogelijke maatregelen. AVR rapporteert transparant
en periodiek over haar milieuprestaties, waaronder de
emissies, in het milieujaarverslag.
Op dit moment zit AVR nog midden in het proces van
integreren van KPI’s binnen dit thema in het verslagleggingsproces. We streven ernaar om hierover in het
jaarverslag over 2019 te rapporteren.
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“We moeten bewust
omgaan met natuurlijke
hulpbronnen”
Richard Kooijmans, milieutechnoloog SHEQ

“In de 25 jaar dat ik bij AVR werk, heb ik
aanvankelijk als laborant wateranalyses
uitgevoerd. De laatste tien jaar was ik hoofd
van het lab en ging ik naast analyses ook
andere dingen doen, zoals milieu-gerelateerde verbeterprojecten, en werd ik contactpersoon van AVR voor Rijkswaterstaat. Sinds
2017 doe ik die dingen nog steeds, maar
nu als milieutechnoloog bij de afdeling
SHEQ. Ook houd ik me bezig met saneringsonderzoek.
Onze afdeling zorgt ervoor dat AVR met
alle activiteiten voldoet aan de geldende
vergunningen. Omdat die steeds worden
aangescherpt, moeten we doorlopend toetsen of we het nog goed doen. Ook als AVR
nieuwe afvalstromen aanboort of installaties

AVR. JAARBERICHT 2018

modificeert, moeten we aantonen dat onze
emissies niet omhooggaan.
Dat geldt bijvoorbeeld nu voor de CO2-installatie die we bouwen. Daarmee moeten
we binnen bestaande regels opereren. Dat
is een uitdaging, want die installatie gaat
veel water gebruiken om de rookgassen
te koelen, maar we kunnen geen extra
rivierwater innemen. Het is dan een puzzel
om het op te lossen met het water dat we
al gebruiken, het is geen appeltje-eitje. Als
bedrijf moet je bewust omgaan met de
natuurlijke hulpbronnen, dus plankgas water
innemen is geen goed idee. Die zoektocht
naar hoe we het water kunnen hergebruiken
vind ik spannend, omdat je bij de bouw
van een nieuwe installatie meteen de juiste
keuzes moet maken.”
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Totale energie-output
(in PJ)

8,2

Duurzame
energie

0,3

2018: 8,2
2017: 8,5
2016: 8,8

warmte

Duurzame energie door verbranding
Uit het restafval dat bij AVR binnenkomt, scheiden we alles
wat te recyclen is, zoals plastics en metalen. Als we er echt
alles uit hebben gehaald, is het resterende deel – de rest van
de rest – nog zeer nuttig: we maken er energie van. Dit is de
duurzaamste oplossing. Met onze afvalenergiecentrales en
onze biomassa-energiecentrales produceren we duurzame
elektriciteit, stoom en warmte.

stoom

elektriciteit

Percentage biogeen van
de energielevering

48

4%

2018: 48%
2017: 52%
2016: 51%
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het warmhouden van installaties en voor destillatieprocessen. De stoomafname is vrij constant. Vanwege
een onderhoudsstop lag de levering aan een van de
afnemers een paar weken stil en dit drukt het cijfer
voor 2018 enigszins. Deze periode is nuttig gebruikt
voor het maken van een aansluiting voor koppeling
aan onze biomassa-energiecentrale.
In 2018 hebben we iets minder elektriciteit geleverd
dan in voorgaande jaren. Dit is te verklaren doordat
een stoomturbine enige tijd buiten gebruik is geweest
wegens onderhoud.

Verdeling energie naar warmte, stoom en
elektriciteit (in 2018)
5,4
1,1
1,7
Warmte (in PJ)
Stoom (in PJ)
Elektriciteit (in PJ)

AVR levert warmte aan stadswarmtenetten in
Rotterdam, Duiven, Westervoort en Arnhem. In 2018
hebben we iets minder warmte geleverd dan het
voorgaande jaar. Dit heeft te maken met het weer:
hoe warmer het is, hoe minder warmte er wordt af
genomen. De milde winter en warme zomer zien we
dus in dit cijfer terug. De warmtetransitie van huishoudens (overstappen op andere warmtebronnen dan
aardgas) zien we nog niet in onze cijfers, omdat dit
een langjarige ontwikkeling is die zich huis voor huis
en wijk voor wijk voltrekt. Op termijn verwachten we
daar wel een trend in te herkennen.
De industriële afnemers van onze stoom zijn onze
directe buren in Rozenburg die stoom inzetten voor
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Warmte en stoom uit de biomassaenergiecentrale
Tot eind 2017 produceerde onze biomassa-energiecentrale in Rozenburg alleen elektriciteit. In 2018
zijn daar warmte en stoom bijgekomen. Sinds januari
wordt het stadswarmtenet in Rotterdam behalve door
de energie uit restafval ook gevoed door warmte uit
deze biomassa-energiecentrale. Vanaf april ontvangt
een van onze stoomklanten naast stoom uit onze
afvalenergiecentrale ook stoom uit de biomassa-energiecentrale, waarmee de levering betrouwbaarder is
geworden. Een uitbreiding van de stoomlevering aan
een tweede klant verwachten we in 2019, wanneer
we de koppeling kunnen maken tijdens een grote
onderhoudsstop. Eind 2018 zijn hiervoor al de eerste
voorbereidingen getroffen.
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in onze directe omgeving. Dit heeft ertoe geleid dat in
2019, na aanpassingen in 2018, een andere fabriek
die stoom produceert zich aansluit voor levering.
Het vergroten van het stoomnetwerk kost veel tijd,
omdat het strategische keuzes van partners, investeringen en aanpassingen in fabrieken vergt. Een positieve
ontwikkeling is de mogelijkheid van subsidies voor
lange stoomleidingen. Ze kunnen hun CO2-footprint
reduceren omdat stoom de inzet van aardgas vervangt.
Nederland staat voor de opgave om warmte te
verduurzamen. Stadswarmte is onderdeel van de
oplossing, en er wordt bekeken welke steden en wijken
via een centraal warmtenetwerk te verduurzamen
zijn. Onze warmteklanten Eneco en Warmtebedrijf
Rotterdam (WBR) willen in dit kader hun netwerk
uitbreiden. WBR onderzoekt de aansluiting van Leiden
op het warmtenet. Daar draait het stadswarmtenet

Energienetwerken vergroten
AVR werkt met verschillende partijen samen om de
netwerken voor warmte en stoom te vergroten. We
zoeken zowel naar nieuwe klanten als naar nieuwe
energieleveranciers, zodat we in samenwerking
meer klanten van energie kunnen voorzien. In 2018
hebben we met verschillende bedrijven aan tafel
gezeten om te onderzoeken of we de stoomleiding in
de haven kunnen doortrekken naar andere industrieën
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nog op een gasgestookte installatie. Die heeft het
einde van de levensduur bereikt en voldoet niet meer
aan de vergunningseisen, dus dit is het momentum om
te veranderen van bron. Dit geldt eveneens voor de
warmtekrachtcentrale in Den Haag, reden voor Eneco
om een aftakking vanuit het noorden van Rotterdam te
onderzoeken. Net als uitbreiding van het stoomnet is
ook dit een langdurig proces vanwege investeringen
en ingrijpende infrastructurele maatregelen.
Groei in het aantal huishoudens dat wordt aange-

VOORWOORD

AVR IN VOGELVLUCHT

ONZE STAKEHOLDERS & THEMA’S

VEILIGE WERKOMGEVING

TOT SLOT

DUURZAME INZETBAARHEID

CO 2-EMISSIE

OVERIGE EMISSIES
DUURZAME
ENERGIE
OVERIGE
EMISSIES
DUURZAME ENERGIE

BETROUWBAARHEID

FINANCIËLE STABILITEIT

COMPLIANCE

sloten op het warmtenetwerk zien we bij klanten van
Nuon in Arnhem, waar een woonwijk wordt vernieuwd
en een nieuwbouwwijk wordt gebouwd. In 2019
volgen bestaande flats. De verduurzaming van de
gebouwde omgeving komt langzaam op gang en we
zien dat woningcorporaties hierin initiatieven nemen.
We verwachten die trend op langere termijn in onze
cijfers terug te zien.

In Duiven hebben we begin 2018 een directe elektriciteitsaansluiting geopend naar het naburige 4PET,
dat petflessen recyclet. Dit bespaarde de aanleg van
een kilometers lange stroomkabel naar het dichtstbijzijnde verdeelstation van de regionale netbeheerder.
Een voorbeeld van lokale synergie. Ook de behoefte
aan warmte van 4PET hebben we onderzocht, en die
gaan we waarschijnlijk in 2019 leveren vanuit onze
biomassa-energiecentrale en afvalenergiecentrale.

De energie die AVR levert
voorkomt de inzet van
fossiele energie in Nederland
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Groen versus grijs
Samen met Nuon zijn we in 2018 een pilot gestart
met garanties van oorsprong (GVO’s) voor de
duurzame warmte die we aan Nuon leveren. GVO’s
worden vooral afgegeven voor elektriciteit, maar we
willen inzichtelijk maken welk deel van de warmte
die AVR voor Nuon produceert van biogene en dus
duurzame oorsprong is. Dat is alle warmte die onze
biomassa-energiecentrale produceert. Nuon wil met
deze pilot een markt voor warmte-GVO’s binnen het
warmtenet stimuleren en daarmee duurzame warmte
een boost geven. Als klanten de oorsprong van de
warmte kennen, kunnen ze kiezen wat ze willen afnemen, is het idee. De proef voeren we uit met zwembad
De Koppel in Arnhem.
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“Bij mij komt alle energie
samen voor distributie”
Gijs Suringh, energy desk supervisor

“De controlekamer is een ruimte met zes
collega’s die elk naar acht schermen kijken.
Eén daarvan zit achter die monitors om
de rookgasreiniger in de gaten te houden,
iemand anders stookt de ketels, weer
iemand anders beheert de turbines en dan
zijn er nog twee bezig met de biomassa-
energiecentrale en de Water Treatment-
installatie. Ik beman de energy desk. Dat is
eigenlijk het eindstation waar alle energie
die onze installaties produceren samenkomt
voor distributie naar de afnemers.
In de ochtend hebben we ook administratieve taken. Dan geven onze vaste afnemers
door hoeveel stoom en stadswarmte ze de
volgende dag verwachten af te nemen.
Daar leggen we een rekenprogramma op
om vast te stellen hoeveel elektriciteit we
daarnaast nog kunnen produceren. Die

AVR. JAARBERICHT 2018

elektriciteit gaat vervolgens naar een bedrijf,
dat die stroom voor AVR verhandelt op de
beurs. We werken in ploegen, want AVR
moet 24/7 blijven draaien, maar dat geldt
ook voor onze afnemers, de warmte- en
stoomklanten. Ploegendiensten zijn goed
te doen, en het is fijn dat onze roosters al
tot 2024 bekend zijn. Je wordt niet zomaar
opgeroepen. We werken dus regelmatig
onregelmatig.
Ik heb de Zeevaartschool gedaan, ik heb
een bachelor Operation Maritime Officer.
Bij AVR werken meer mensen met die
achtergrond. Van een schip naar dit type
walbaan overstappen is heel makkelijk,
want technisch zijn er veel overeenkomsten,
je werkt ook in ploegen en de werkmentaliteit is hetzelfde. Er is één groot voordeel: ik
ben nu meer thuis.”
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Hoeveelheid teruggewonnen
en gescheiden grondstoffen

Recycling

Mineralen
(in % hoeveelheid restafval)

23,4

Grondstoffen terugwinnen en recyclen
Restafval dat we verwerken, bevat veel waardevolle grondstoffen en materialen die opnieuw te gebruiken zijn. Die scheiden
we uit de afvalstromen of winnen we terug. Ons doel is om het
maximale uit het restafval te halen. Daarin slagen we met
verschillende stoffen, zoals (edel)metalen, mineralen en plastics.
De resultaten stijgen: de producten worden steeds hoogwaardiger en sommige hebben de einde-afvalstatus bereikt.

2018: 23,4%
2017: 22,3%
2016: 22,4%
Metalen
(in % hoeveelheid restafval)

2,3

TopCrete

40

1 kton

2018: 2,3%
2017: 2,3%
2016: 2,3%

2018: 40 kton
2017: 41 kton
2016: 42 kton

Plastics

688
2018: 688 ton
2017: n.v.t.
2016: n.v.t.
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Molybdeen
ton

171

1 ton

2018: 171 ton
2017: 170 ton
2016: 182 ton
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Scheidingsinstallatie voor plastic gestart
Op 5 december 2018 hebben we onze scheidings
installatie in gebruik genomen, waarmee we plastic,
folies en drankkartons uit huishoudelijk restafval halen.
De installatie is een aanwinst, omdat bronscheiding
vooral in stedelijk, dicht bebouwd gebied of in wijken
met veel hoogbouw moeilijk te realiseren is en vaak
niet leidt tot een goede kwaliteit van de gescheiden
afvalstroom. Het huishoudelijk restafval uit de
gemeente Leiden, Den Haag en een deel van het
Utrechtse restafval wordt door de installatie van AVR
gehaald, en in 2019 komt er een tweede lijn bij voor
het restafval van Rotterdam. Met de scheiding van
restafval draagt AVR bij aan het behalen van
recyclingdoelen van de gemeenten. De scheidings
installatie is het resultaat van een partnerschap met de
Stichting Afvalfonds Verpakkingen. De teruggewonnen
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materialen gaan nu nog naar een sorteer- en
recyclingbedrijf voor opwerking, maar in de toekomst
willen we deze zelf verder gaan opwerken tot meer
hoogwaardige grondstoffen. Tijdens de 26 dagen dat
de scheidingsinstallatie in 2018 draaide, is 688 ton
kunststof gescheiden uit het restafval.
Van bodemas naar bouwmateriaal
Na de verbranding van restafval blijft ongeveer 27%
bodemas achter. Daar zitten nog veel waardevolle
stoffen in. Denk aan mineralen en metalen zoals ijzer,
koper, aluminium en edelmetalen waaronder goud en
zilver. Samen met gespecialiseerde partners haalt AVR
met hoogwaardige technologie de metalen uit deze
bodemas voor recycling. De granulaten die overblijven, bestaan uit inerte resten waaronder steen, zand,
porselein en glas. Ze vormen mineralen die als
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bouwmateriaal kunnen worden gebruikt en dus
primaire grondstoffen vervangen. In de Green Deal
voor bodemas uit afvalenergiecentrales is afgesproken
dat het toepassen van granulaten waarbij voorzieningen moeten worden getroffen om ‘uitlogen’ ofwel
lekken van schadelijke stoffen te voorkomen (IBC-
maatregelen: isoleren, beheersen en controleren),
versneld moet worden afgebouwd. In 2020 moeten
de granulaten voor 100% vrij toegepast kunnen
worden. AVR is met inzet van partners Mineralz en
Heros hard op weg: uit de bodemassen uit 2017 werd
al 63,4% van de mineralen schoon en vrij toegepast,
zonder IBC. Daarmee is het recyclingpercentage van
onze klanten fors gestegen. De cijfers van 2018 zijn in
verband met de lange doorlooptijd van het
opwerkingsproces beschikbaar vanaf juni 2019.
TopCrete
Papier wordt zeven tot acht keer gerecycled. Daarna
zijn de papiervezels zo kort geworden dat recycling
niet meer kan. Het houtachtige materiaal zit er echter
nog in, het is biomassa. AVR heeft in Duiven een
installatie voor het verbranden van deze papierresten.
Als daar de maximale hoeveelheid duurzame
elektriciteit en warmte mee is opgewekt, blijft er een
kalkachtig product over dat kan dienen als cementvervanger: TopCrete. Dit materiaal heeft in 2017 de
einde-afvalstatus gekregen. Daarmee mag deze stof
als product worden toegepast zonder de kwalificatie
afval. Behalve als cementvervanger is het residu ook
toepasbaar als materiaal dat stoffen uit rookgassen
aan zich bindt.

van deze waterige stromen die AVR verwerkt, bevat
molybdeenoxide, dat ontstaat als residustroom bij een
katalytisch proces in het productieproces van onze
klant. AVR haalt molybdeen (als zeldzaam zwaar
metaal) uit dit afvalwater, zodat de (staal)industrie dat
opnieuw kan gebruiken. Het procedé is bijzonder.
Omdat het water met organisch materiaal belast is,
kunnen we dat deel verbranden met behulp van
afvalbrandstoffen om zo weinig mogelijk aardgas in te
zetten. Het water dat resteert, verdampt en is schoon.
De restwarmte die bij dit proces vrijkomt, gebruiken we
voor de levering van stadswarmte.

Molybdeen
In Rozenburg verwerkt AVR zoutbelaste afvalwater
stromen uit de chemische industrie die niet een-op-een
naar een biologische waterzuiveringsinstallatie kunnen
waar bacteriën de schadelijke stoffen ‘opeten’. Een
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“Bijzonder om zo’n
mooi, nieuw project
mee te maken”
Vincent Matthijsse, hoofdoperator scheidingsinstallatie

“Op 5 december is de scheidingsinstallatie
in Rozenburg gaan draaien. Dat is een
complete fabriek die in een grote loods staat
en die plastic, folie en drankkartons uit huishoudelijk restafval haalt. Nu verwerken we
28 ton afval per uur, en als we er straks een
lijn bijkrijgen voor het restafval uit Rotterdam,
wordt dat zo’n 60 ton per uur.
Een kraan verwijdert eerst grote stukken,
zoals matrassen, en dan gaat het restafval
door een shredder. Een schudzeef sorteert
het op grootte. Daarna gaat het langs pedalen die met fietsbewegingen platte stukken
en 3D-stukken sorteren. Vervolgens komt
alles twee keer langs infrarood, waarmee
bijvoorbeeld soorten kunststof gescheiden
worden. De eindproducten gaan in balen
naar een opwerkingsbedrijf.

AVR. JAARBERICHT 2018

Sinds de start gaat het verrassend goed, er
is goed over nagedacht. Een enkele keer
glipt er een stuk doek of iets anders tussendoor dat de installatie niet kan verwerken.
Dan hoopt het restafval op en moeten we
ingrijpen. Maar dat is dan ook alles.
Als hoofdoperator stuur ik het team aan dat
de installatie bedient en onderhoudt. Mijn
werk is leuk, omdat het zo afwisselend is,
want behalve met mijn teamleden praat ik
met veel verschillende mensen. Het communiceren tussen de ploeg en mijn leiding
gevende vind ik ook boeiend. Ik ben al vóór
de bouw bij de installatie betrokken en heb
meegedacht over zaken zoals veiligheid.
Het is bijzonder om zo’n mooi, nieuw project
mee te maken.”
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Duurzame
inzetbaarheid
Ziekteverzuim

6,4

Werken aan minder verzuim
We hebben veel ondernomen om het verzuimcijfer te
verlagen. Dat is ten dele gelukt, maar in sommige delen van
onze organisatie is het ziekteverzuim nog hoog en dat baart
ons zorgen. Daarom zetten we onze grote aandacht voor
vitaliteit, gezondheid en vakmanschap voort. Onze maat
regelen vormen samen de drie pijlers van ons programma
‘Become your best’, waarmee we werken aan de duurzame
inzetbaarheid van onze medewerkers.

AVR. JAARBERICHT 2018

0,6%

2018: 6,4%
2017: 7,0%
2016: 6,0%
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Become your best
Het beleid voor duurzame inzetbaarheid van AVR heet
voluit ‘Become your best (because you are too good
to waste)’. Het rust op drie pijlers: vitaliteit, gezondheid
en vakmanschap. Belangrijk in ‘Become your best’ zijn
de inzetbaarheidsgesprekken. Die zijn in de plaats gekomen van de beoordelingsgesprekken en gaan meer
over de ontwikkeling van onze medewerkers. Door de
dialoog aan te gaan, kunnen we ervoor zorgen dat
medewerkers op de juiste plek zitten en krijgen wat ze
nodig hebben, zodat net als in onze ovens ‘hun vuurtje
blijft branden’.

We willen dat ‘hun vuurtje
blijft branden’, net als in de
ovens
Vitaliteit
AVR ondersteunt een gezonde levensstijl van de medewerkers. Zo hebben we het aanbod in de kantine verbeterd en geven we twee keer per jaar workshops over
energie en leefstijl. We voeren inzetbaarheidsgesprekken
over veerkracht, motivatie en het werkklimaat om te
polsen of medewerkers nog fit aan het werk zijn. Daarin
is ook aandacht voor de balans tussen werk en privé.
Voor nieuwe medewerkers die in wisseldiensten komen
werken, is ‘Gezond in ploegen’ een verplichte cursus
om nadelige effecten van ploegendiensten te beperken.

Als eerste in de industrie heeft de WENB – de werkgeversorganisatie voor de sectoren energie, kabel
en telecom, afval en milieu – in 2018 ingevoerd dat
partners vier weken verlof krijgen na de geboorte van
hun kind. In 2019 willen we nog beter gaan inspelen
op privégebeurtenissen: in Duiven starten we een pilot
met flexibel roosteren waarmee ploegenmedewerkers
zelf onderling diensten kunnen ruilen om werk beter te
laten aansluiten op privé.

Per 1 september 2018 heeft AVR het Generatiepact
gesloten voor medewerkers van 62 jaar en ouder.
Zij kunnen 80% gaan werken, waarbij ze 90%
inkomen behouden en 100% pensioen opbouwen.
De eerste medewerkers maken hier met ingang van
1 januari 2019 gebruik van.

AVR. JAARBERICHT 2018
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Gezondheid
Omdat veel medewerkers in ploegen werken en
zwaar werk doen, zorgt AVR met verschillende voorzieningen voor hun gezondheid en doen we meer dan
de arbowetgeving ons oplegt.
We hebben een uitgebreid bedrijfszorgverzekeringspakket voor ons personeel, dat we inzetten wanneer er
meer ondersteuning nodig is. Waar het bijvoorbeeld
in de psychische zorg maanden kan duren voordat
iemand een behandeling kan verwachten, krijgt een
medewerker van AVR binnen twee weken een intake.
Dit voorkomt dat medewerkers lang afwezig zijn.
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De gemiddelde leeftijd van ons personeel ligt boven
de 50 en het verzuim is relatief hoog. Daarom hebben
we alle HR-adviseurs ingezet als casemanager in
verzuimmanagement, die de leidinggevende on the
job hebben getraind. Dit betekent dat ze, indien nodig,
samen met de leidinggevende de dialoog met
teamleden voeren. Dit helpt om signalen van mede
werkers op te pikken en medewerkers te laten voelen
dat ze gezien worden. Ook dit voorkomt dat mensen
thuisblijven.
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In 2018 hebben we samen met Maastricht University
een pilot Stoppen met roken gefaciliteerd. Hier hebben
30 medewerkers aan meegedaan, van wie de meeste
met succes. Zie ook Stoppen met roken.
Als een medewerker het werk niet meer aankan,
voeren we loopbaangesprekken. Hiermee achterhalen
we of iemand nog op de juiste plek zit. We anticiperen
op wat iemand nog wel kan. Sinds we deze werkwijze
hebben ingevoerd en in een veilig werkklimaat alles
bespreekbaar maken, is er meer interne mobiliteit dan
ooit, zowel naar functies in hogere als lagere niveaus
en horizontaal.
In 2017 heeft AVR de verplichte functie preventiemedewerker voorbereid en die is in 2018 van start
gegaan met kritisch kijken naar werkplekken. Naar
aanleiding daarvan zijn zit-stabureaus aangeschaft
en andere ergonomische aanpassingen gedaan.
De preventiemedewerker onderzoekt ook of fysieke
klachten stress als oorzaak hebben. Daarnaast is de
vertrouwenspersoon beter zichtbaar gemaakt voor
eventuele moeilijke gesprekken. En behalve de bedrijfsarts is er de senior casemanager die op vertrouwelijke
wijze ondersteuning biedt.
Vakmanschap
Met aandacht voor kennis en kunde streeft AVR
ernaar dat medewerkers ‘fit for the job’ zijn en dat
ze hun functie kunnen verbreden en verdiepen. In
2018 hebben we € 567.000 besteed aan opleiding
en ontwikkeling. We hebben het voor medewerkers
laagdrempeliger gemaakt om naar opleidingen en
cursussen te vragen. Ook leidinggevenden kaarten het
aan bij medewerkers. We bieden mogelijkheden op
alle niveaus, van een MBA tot ‘schadevrij rijden’.
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Met de AVR Academie zetten we kennis die we in
huis hebben, breder in door mensen van verschillende afdelingen en met diverse functies met elkaar in
aanraking te brengen. Sinds de implementatie hiervan
begin 2018 vertellen kennisdragers roulerend een
uur per week over hun vak. Kennis wordt hiermee op
een laagdrempelige manier overgedragen, collega’s
kunnen elkaar gemakkelijker vinden en het bevordert
de interne mobiliteit. Voor nieuwe medewerkers is dit
een verplicht onderdeel van hun inwerkprogramma.
Ook zetten we coaching breder in voor persoonlijke
ontwikkeling. Niet eerder hebben we zo veel assessments gedaan om te zien wat bij medewerkers past.
Door ze regie over hun loopbaan te geven, kunnen we
ze binden en blijven prikkelen.
Werving
AVR is zich actief gaan profileren als werkgever. De
vacatures hebben een metamorfose ondergaan en
we laten medewerkers meer zien. Zij vertellen hoe ze
hun baan bij AVR ervaren en laten hun werkomgeving
zien. Deze campagne is zeer succesvol. Mede daardoor kon AVR in 2018 een recordaantal instromers
verwelkomen: er zijn 48 vacatures vervuld, onder andere door de start van de scheidingsinstallatie. Naast
nieuwe vaste medewerkers hebben we in 2018 ook
22 mensen begeleid in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) en de beroepsopleidende leerweg (BOL).
Ook hebben we een werkervaringsplaats beschikbaar
gesteld en hebben twee studenten stage gelopen.
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“Je lichaam kan veel
hebben, zolang je
het maar op de juiste
manier doet”
Jarno Hoogendoorn, technicus werktuigbouw

“Met zeven monteurs sleutelen we dagelijks
aan de installatie. We lossen eerstelijns-
storingen op en doen de inspectie van de
installatie. We werken in de dagdienst. Vijf
van de zeven monteurs lopen storingsdienst.
Dat betekent dat je per vijf weken een week
lang oproepdienst hebt. Dan moet je ook
na werktijd en ’s nachts beschikbaar zijn als
er iets verholpen moet worden. Dat kost wel
wat van je sociale leven, want op zondag
een dagje naar Amsterdam of ’s avonds een
biertje drinken is er dan niet bij. Ook fysiek
kan het zwaar zijn, want als je er al een
werkdag op hebt zitten en je moet ’s nachts
nog een aantal uren draaien, vergt dat veel
van je lichaam. Desondanks doe ik gewoon
mijn ding, zoals klussen of in de tuin werken.

AVR. JAARBERICHT 2018

Ik ben 21 en sport veel. Ik ga drie keer in
de week korfballen en daarnaast twee keer
per week naar de sportschool. Dat vind ik
heerlijk. Een voordeel van het sporten is
ook dat ik minder snel moe ben tijdens mijn
werk. Voordat ik begon met werken, was ik
alleen het schoolritme gewend. De eerste
paar weken werken bij AVR had ik dus niet
veel energie meer over buiten werktijd. Het
is veel lopen en zware dingen tillen. Maar
je lichaam kan veel hebben, zolang je het
maar op de juiste manier doet.
Ik werk nu twee jaar bij AVR. Mijn laatste
stage was hier en na mijn diplomering mocht
ik blijven. Nu zorg ik met veel plezier voor
alle mechanische onderdelen.”
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Beschikbaarheid van
de fabrieken (AVR-breed)

Betrouwbaarheid

92,3%

Beschikbaarheid en continuïteit
De rode draad in de tevredenheid van onze klanten over de
dienstverlening van AVR gaat met name over betrouwbaarheid.
AVR moet een betrouwbare partner zijn voor haar klanten.
Daarbij spelen leveringszekerheid, de kwaliteit van de diensten
en de continuïteit van de afvalverwerking een rol. Aangezien
AVR diverse klanten bedient, is betrouwbaarheid in twee delen
opgesplitst: beschikbaarheid van onze fabrieken en continuïteit
van levering van stoom en warmte.

0,2%

2018: 92,3%
2017: 92,1%
2016: 92,4%

Betrouwbaarheid warmte en stoom

97,2%

0,9%

2018: 97,2 %
2017: 98,1 %
2016: 98,1 %
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Beschikbaarheid van onze fabrieken
Voor restafvalklanten is het belangrijk dat zij leverings
zekerheid hebben bij AVR. Dat zij gedurende het hele
jaar, zomer en winter, de hele week hun restafval
kunnen aanleveren. Een belangrijke voorwaarde is dus
dat AVR voldoende voorraadcapaciteit heeft en dat
de fabriek beschikbaar is en blijft om het restafval dat
gecontracteerd is, te verwerken.
Het jaar 2018 kenmerkte zich door een lange en
warme zomerperiode. Hierdoor was het restafval
droger en dat heeft invloed gehad op de hoeveelheid
restafval die we hebben verwerkt. In 2018 is er dus
een kleine teruggang in de hoeveelheid restafval die
we hebben verwerkt in Rozenburg. Door enkele on-
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geplande stops en storingen was de beschikbaarheid
lager. Ook de biomassa-energiecentrale heeft een
lagere beschikbaarheid gehad in 2018 in verband
met de aansluitingen van het energiesysteem. De
beschikbaarheid van de afvalcentrale in Duiven lag
juist hoger dan gepland. Een ander positief resultaat
is dat van de centrale in Duiven waar we papierresidu
verwerken: deze bereikte de hoogste beschikbaarheid
van de afgelopen jaren.
Continuïteit in levering van stoom en warmte
Voor de energieklanten van AVR is betrouwbaarheid
van de levering het allerbelangrijkste. Een wisselende
betrouwbaarheid in het leveren van energie vanuit
AVR heeft direct invloed op het proces bij klanten.

Onze industriële stoomklanten hebben niet direct een
back-up beschikbaar en zijn dus deels of volledig
afhankelijk van stoom van AVR. Voor onze stadswarmteklanten zijn de gascentrales een alternatief, maar
een minder duurzaam alternatief. Die moeten te allen
tijde zorgen dat huishoudens warmte krijgen wanneer
ze dat nodig hebben.
De betrouwbaarheid van AVR in het leveren van energie aan onze warmte- en stoomklanten geeft aan in
hoeveel procent van de tijd de energielevering vanuit
AVR aan stoom- en warmteklanten voldeed aan de
juiste contractuele afspraken.
Betrouwbaarheid van de warmte- en stoomlevering was
in 2018 iets lager dan in 2017 vanwege een grote
onderhoudsstop van een belangrijke verbrandings
oven in Rozenburg. Deze heeft daardoor minder
stoom van 40 bar geleverd dan voorgaande jaren. In
2018 heeft AVR meer warmte geproduceerd vanuit
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de locatie in Rozenburg. Daardoor konden we goed
voldoen aan de vraag van onze warmteklanten.
Reden hiervoor was de extra warmte die beschikbaar
is gekomen door de aansluiting van de biomassa-
energiecentrale op het stadswarmtenetwerk. Hierdoor
is er meer vermogen beschikbaar en is AVR flexibeler
geworden. Als er bijvoorbeeld nu een ketel uitvalt,
kunnen we toch aan de warmtevraag voldoen en dat
hebben we in 2018 gezien. Op de AVR-locatie in
Duiven hebben we het hele jaar kunnen voldoen aan
de klantvraag.
Door de aansluiting van onze biomassa-energie
centrale op het stadswarmte- en stoomnetwerk is AVR in
de komende jaren meer in staat om flexibel in te spelen
op de wisselende energievraag. Ook kunnen we
verstoringen in ons eigen systeem gemakkelijker opvangen. Meer fabrieken die energie leveren – dus meer
bronnen – zorgen voor een hogere betrouwbaarheid.
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“Het is belangrijk dat
we in de ploeg op elkaar
kunnen vertrouwen”
Roy Taal, wachtchef ploeg vier, Rozenburg

“Met vijf ploegen zorgen we ervoor dat de
verbrandingsovens, de biomassa-energiecentrale en de Water Treatment-installatie
24/7 in bedrijf blijven. Ik ben wachtchef,
dus ik stuur een van deze ploegen aan. We
zijn minimaal met z’n zestienen op wacht.
Een groep van zes bedient binnen achter
het paneel de installaties. Buiten zijn er vijf
die de aanwijzingen van de mensen binnen
opvolgen. Ze lopen de installaties na. Dan
zijn er nog drie op de kraanbaan bezig om
restafval in de ovens te doen.
Voor de betrouwbaarheid en de beschikbaarheid van de installaties is het belangrijk
dat we bij het wisselmoment van de ploegen
alles goed doornemen. Waar hebben jullie
aan gewerkt? Wat moeten we overnemen?

AVR. JAARBERICHT 2018

Zijn er incidenten geweest? Ook als er
onderhoud nodig is, zorgen wij ervoor
dat het veilig is om aan de installaties te
werken. Dat er nergens spanning op staat,
dat alles schoon is en dat de lijsten en
procedures kloppen. We vormen ook de
BHV-organisatie, dus als er iets gebeurt met
een medewerker, zijn wij er als eerste bij.
Betrouwbaarheid betekent voor ons ook
dat we in de ploeg op elkaar kunnen
vertrouwen. Dat we zeker weten dat
collega’s de juiste afsluiters open en dicht
zetten, bijvoorbeeld. Het zijn complexe
installaties, zeker nu ze voor de warmte
productie aan elkaar gekoppeld zijn. Dan
moet je goed samenwerken.”
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EBITDA

(in miljoenen €)

122,0
Financiële
stabiliteit

2018: € 122,0 mln
2017: € 117,1 mln
2016: € 124,8 mln

Nettoresultaat

(in miljoenen €)

37,7

Basis voor groei
De financiële stabiliteit van AVR is belangrijk voor de
aandeelhouders en financiers en voor medewerkers,
klanten en leveranciers. Een stabiele financiële situatie
draagt namelijk bij aan de continuïteit van AVR en de
realisatie van de doelstellingen. Het is een voorwaarde
voor het kunnen doen van investeringen, zowel voor het
in stand houden van de installaties alsook voor het
investeren in nieuwe strategische projecten.

Omzet

245,3

2018: € 37,7 mln
2017: € 37,0 mln
2016: € 36,9 mln

EBIT
1,3

80,0
2018: € 80,0 mln
2017: € 76,8 mln
2016: € 83,9 mln

Kasstroom

Kaspositie

2018:
2017:
2016:
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0,7

2018: € 245,3 mln
2017: € 244,0 mln
2016: € 248,6 mln

- 49,4

AVR. JAARBERICHT 2018

4,9

€ -49,4 mln
€ 9,1 mln
€ 28,1 mln
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58,5

28,7

Investeringen
3,2

64,3

14,2

2018: € 64,3 mln
2017: € 50,1 mln
2016: € 39,0 mln

49,4

2018: € 28,7 mln
2017: € 78,1 mln
2016: € 69,0 mln
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AVR heeft een prudente financieringsstructuur en we
zijn in staat onze performance vooraf nauwkeurig te
begroten en prognosticeren. AVR heeft een stabiel
financieel resultaat. Hierdoor kunnen we als organisatie blijven voortbestaan en onze activiteiten blijven
uitvoeren en uitbreiden.
KPI’s
De KPI’s van dit thema financiële stabiliteit zijn afgeleid
uit de jaarrekening van 2018, die is gebaseerd op
IFRS-grondslagen.
Resultaat
Financieel was 2018 een goed jaar voor AVR. Zowel
de omzet als het operationeel resultaat en het nettoresultaat zijn gegroeid ten opzichte van 2017.
Het volume verwerkt restafval is licht gedaald, met
name als gevolg van meer stilstand voor onderhoud
en de effecten van de warme zomer. De hoge temperaturen hebben ook bijgedragen aan de afname van
de hoeveelheid geleverde energie. Daarnaast waren
er lagere energie- en subsidie-inkomsten. De oorzaak
daarvan is de ingebruikname van de koppeling
van onze biomassacentrale in Rozenburg aan het
stadswarmte- en stoomnetwerk. Daarentegen hebben
zowel de afval- als de energieprijzen zich licht positief
ontwikkeld. Sinds december 2018 draagt de nieuwe
scheidingsinstallatie bij aan het resultaat.
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Kasstromen
Ondanks het positieve operationele resultaat heeft
AVR over het boekjaar 2018 een negatieve kasstroom
gerealiseerd van € 49 miljoen. De kasstromen bestaan
uit operationele activiteiten van ongeveer € 114 miljoen, investeringsactiviteiten van circa € 64 miljoen en
financieringsactiviteiten van circa € 99 miljoen.
AVR heeft € 64 miljoen geïnvesteerd in 2018. Dit zijn
investeringen in innovatieve projecten en investeringen
in de installaties: op jaarbasis investeert AVR minimaal
€ 30 miljoen om te waarborgen dat bestaande installaties blijven voldoen aan de hoogste standaarden
en daarmee ook in de toekomst winstgevend zullen
zijn. De kasstroom uit financieringsactiviteiten bestaat
overwegend uit rentelasten op leningen en krediet
faciliteiten (€ 30 miljoen), een dividenduitkering
(€ 40 miljoen) en een (tijdelijke) aflossing op bestaande financiering (€ 30 miljoen).
Als gevolg van de kasstroom is de kaspositie van AVR
in 2018 afgenomen van € 78 miljoen naar € 29 miljoen. Dit is een geplande afname: de middelen van
de onderneming zijn aangewend om te investeren in
strategische projecten, waarmee de onderneming haar
bijdrage aan de circulaire economie en de energietransitie verder wil uitbouwen. Ook is een deel van de
kaspositie (€ 30 miljoen) aangewend om schulden af
te bouwen.
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Herfinanciering
AVR heeft € 450 miljoen aan uitstaande leningen en
kredietfaciliteiten bij banken en investeerders. Een deel
van deze leningen liep in 2018 af. Het ging om
€ 150 miljoen, en deze leningen zijn in 2018
geherfinancierd. Als onderdeel van deze herfinanciering is een kredietfaciliteit van € 80 miljoen ‘groen’
gemaakt. AVR heeft drie duurzame doelen en targets
afgesproken:
• hoeveelheid afgevangen en nuttig toegepaste CO2
• aantal tonnen gescheiden plastics;
• percentage ziekteverzuim.
Op iedere lening moet een rente worden betaald
en het behalen van deze doelen heeft effect op de
hoogte van de rente die AVR moet betalen. Dit is een
groene financiering en betekent dat we naast een milieuresultaat ook financieel voordeel hebben wanneer
we deze targets bereiken. We streven ernaar om in
de toekomst ook andere delen van onze financiering
groen te maken, om daarmee onze rol te laten zien in
de duurzame samenleving.
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De herfinanciering heeft voor AVR geleid tot een
combinatie van meer flexibiliteit (zoals tussentijds
kunnen aflossen of bijlenen) en zekerheid voor de
lange termijn (tien jaar vaste lage rente op de
nieuwe leningen aan investeerders).
Fitch credit rating
AVR heeft al geruime tijd een investment grade credit
rating bij Fitch. AVR heeft op haar externe financieringen een rating van Triple B+ (BBB+). Dat betekent
dat AVR een betrouwbaar bedrijf is om in te investeren, niet alleen op korte, maar juist ook op de lange
termijn. We hebben heel bewust gekozen voor een
financiering in combinatie met een rating. Dit maakt
zichtbaar dat we een strategie hebben die zich richt
op focus en stabiliteit op lange termijn. Door de credit
rating is AVR in staat om financiering met een langere
looptijd aan te trekken tegen een gunstig rentetarief. In
december 2018 is onze rating, na de jaarlijkse evaluatie, opnieuw bevestigd met een stabiel vooruitzicht:
Triple B+.

Het operationeel resultaat 2018 eindigt op 
€ 80 miljoen en is daarmee ruim € 3 miljoen hoger
dan in 2017. Een deel van dit hogere resultaat wordt
tenietgedaan door hogere belastinglasten (in vergelijking met 2017), waardoor het nettoresultaat per saldo
is uitgekomen op € 37,7 miljoen, ten opzichte van
€ 37,0 miljoen in 2017.
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“Doen wat je belooft
geeft zekerheid voor
de toekomst”
Leen van Welie, controller

“Al sinds 1998 werk ik bij AVR. Ik heb dan
ook van dichtbij meegemaakt hoe ons
bedrijf is gegroeid van afvalverwerker naar
leverancier van duurzame energie. Onze
maatschappelijke functie is enorm toegenomen. Ik ben er trots op dat ik daar deel van
mag uitmaken.
Bij het invullen van je maatschappelijke rol
is het belangrijk dat je doet wat je belooft.
Dat geeft zekerheid voor de toekomst.
Financiële stabiliteit is daarbij belangrijk.
Onze stakeholders willen weten of AVR die
stabiliteit kan bieden. Klanten willen weten
of restafval verwerkt en energie geleverd
zal gaan worden. De rekeningen van de
leveranciers moeten we ook op de langere
termijn kunnen betalen, net als de salarissen
van onze medewerkers. Ook moet AVR
tegemoetkomen aan eisen voor emissies en

AVR. JAARBERICHT 2018

veiligheid. AVR op haar beurt zorgt voor
voldoende winstgevendheid om hier op
lange termijn in te kunnen voorzien, door
te investeren in onderhoud in de bestaande
installatie en in strategische uitbreidingen
om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen.
Als controller help ik mee om dit in goede
banen te leiden.
Met integrated reporting rapporteert AVR
transparant aan stakeholders in hoeverre wij
onze doelen behalen. Want zij zijn uiteindelijk bepalend voor onze toekomst. We zijn
daarbij trots op onze successen, maar vertellen het ook als iets beter kan. Zo laten we
zien dat, als het realiseren van doelen niet
helemaal is gelukt, we geen stuurloos schip
zijn, maar dat we nog steeds onderweg zijn
naar een helder geformuleerd resultaat.”
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Investeringen in innovatie
(in miljoenen €)

Innovatie

2016 – 3,8

2017 – 18,0

Constant in ontwikkeling
Om het verwerken van restafval steeds duurzamer en
efficiënter te maken, blijft AVR vernieuwen en investeren
in grote en kleinere projecten. Deze investeringen leveren
een bijdrage aan onze strategische doelstellingen, en
tegelijkertijd leveren ze een milieurendement op: minder
CO2-emissies, meer recycling, meer geleverde energie.

2018 – 30,2

30,2

12,2

Gerealiseerde innovatieve projecten
In 2018 heeft AVR de volgende duurzame investeringsprojecten afgerond:
• Scheidingsinstallatie
• Biomassa-energiecentrale

AVR. JAARBERICHT 2018
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Investeren in vernieuwing
In de jaren 70 en 80 was AVR nog vooral een afvalverbrander en lag de nadruk op volumevermindering,
zodat er minder afval werd gestort. Sinds die tijd
hebben we grote investeringen gedaan in de fabriek
en de infrastructuur, waardoor de uitstoot schoner is
geworden en we steeds meer energie uit het afval
halen. De productie van stoom en warmte naast elektriciteit was een grote verandering en leidde direct tot
verlaging van de CO2-emissie van onze partners en de
regio’s Rotterdam en Arnhem. Na deze vernieuwing is
AVR blijven investeren in nieuwe en innovatieve projecten. We dragen oplossingen aan voor de dagelijkse
uitdagingen die onze wereld biedt en tegelijkertijd
hebben we slagkracht om grote en risicovolle innovaties te bewerkstelligen. De CO2-afvanginstallatie is
daar een goed voorbeeld van.
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KPI: gerealiseerde innovatieve projecten
In 2018 heeft AVR verschillende duurzame investeringsprojecten afgerond.
Scheidingsinstallatie
In 2018 heeft AVR een scheidingsinstallatie in gebruik
genomen met een eerste scheidingslijn op basis van een
inputcapaciteit van 215 kiloton per jaar aan huishoudelijk restafval. In deze installatie heeft AVR in totaal circa
€ 23 miljoen geïnvesteerd. Deze investering is mogelijk
gemaakt dankzij een uniek partnerschap met het
Afval-fonds Verpakkingen, dat de kosten financiert om
plastic terug te winnen uit de grijze afvalzak en
waarmee we voor de langere termijn afspraken hebben
over sortering en vermarkting. Daarnaast hebben we
gezamenlijk een innovatieagenda afgesproken waarin
uitbouwen en uitbreiden van de installatie is opgenomen.
De plastics en drankenkartons die worden gescheiden,
worden door een betrouwbare partner, het Duitse
bedrijf Augustin, gesorteerd in verschillende stromen
en vervolgens werkt een recycler ze op tot nieuwe
grondstof.

We hebben de slagkracht
voor grote innovaties met
impact
Biomassa-energiecentrale
De biomassa-energiecentrale in Rozenburg is per
1 januari 2018 aangesloten op het warmtenetwerk en
sinds april 2018 ook op het stoomnetwerk. Dit heeft
de energie-efficiency enorm vergroot, want de centrale
is hierdoor geschikt om – naast het produceren van
elektriciteit – ook rechtstreeks stoom te leveren aan
omliggende industriële klanten van AVR in de Botlek
en stadsverwarming aan Rotterdam.

AVR. JAARBERICHT 2018
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Projecten in uitvoering
Verschillende grote projecten zijn in 2018 van start
gegaan.
CO2-afvanginstallatie
In mei 2018 heeft AVR het besluit genomen om te
investeren in een CO2-afvanginstallatie in Duiven. De
installatie gaat CO2 afvangen uit de rookgassen van
de afvalenergiecentrale, dat naar de glastuinbouw
gaat voor het versneld kweken van planten. We
hebben een contract met Air Liquide voor de afname
van de CO2. De installatie is naar verwachting in het
derde kwartaal van 2019 klaar voor oplevering en
ingebruikname. Hiermee dragen we bij aan de doelstellingen voor het terugdringen van CO2-emissies.

AVR. JAARBERICHT 2018

Tweede lijn bij scheidingsinstallatie
De scheidingsinstallatie, die sinds 5 december 2018
in gebruik is voor scheiding van het huishoudelijk
restafval uit Utrecht, Leiden en Den Haag, krijgt een
uitbreiding met een tweede lijn. Deze is bestemd voor
het huishoudelijk restafval van de gemeente Rotterdam.
De tweede lijn heeft dezelfde capaciteit als de eerste,
waarmee de scheidingsinstallatie in 2019 een totale
inputcapaciteit van circa 430 kiloton per jaar zal krijgen. Naar verwachting gaat de tweede lijn nog voor
de zomer van 2019 in bedrijf.
Brandbare residustroom in plaats van aardgas
AVR voert op dit moment testen uit met de verwerking
van een brandbare residustroom die afkomstig is uit
het productieproces van een van onze stoomklanten.
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Deze residustroom kan in onze Water Treatment-
installatie worden ingezet als alternatieve brandstof
voor aardgas. Door de verwerking van deze residu
stroom bij AVR kan de eigen verwerking bij onze
afnemer worden gestopt en de stoomlevering verder
worden verduurzaamd. Het mes snijdt hier dus aan
twee kanten: AVR bespaart op aardgas en onze afnemer kan zijn stoomafname verder verduurzamen. We
hopen in het tweede halfjaar van 2019 meer te weten
over het slagen van deze testen.
Buffer voor stadswarmte
Samen met Nuon werkt AVR aan de realisatie van
extra buffercapaciteit in het stadswarmtenetwerk van
Arnhem/Duiven/Westervoort waarmee de levering
van duurzame warmte verder wordt geoptimaliseerd.
Projecten in ontwikkeling
Om nog meer restafval nuttig te kunnen gebruiken,
blijft AVR nieuwe projecten ontwikkelen.
Tweede CO2-afvanginstallatie
Naast de bouw van de afvanginstallatie in Duiven
werkt AVR in Rozenburg aan een haalbaarheidsstudie met verschillende partners (waaronder Linde
Benelux) voor het afvangen en leveren van CO2 aan
de glastuinbouw voor hergebruik. Voor dit uitgebreide haalbaarheidsonderzoek heeft AVR een subsidie
ontvangen van het ministerie van Economische Zaken
en Klimaat.

VOORWOORD

AVR IN VOGELVLUCHT

ONZE STAKEHOLDERS & THEMA’S

VEILIGE WERKOMGEVING

TOT SLOT

DUURZAME INZETBAARHEID

CO 2-EMISSIE

OVERIGE EMISSIES
OVERIGEINNOVATIE
EMISSIES
DUURZAME ENERGIE

BETROUWBAARHEID

FINANCIËLE STABILITEIT

RECYCLING

INNOVATIE

COMPLIANCE

gelegen bedrijven in Rotterdam-Botlek te ontsluiten om
die te kunnen inzetten in het stadswarmtenetwerk van
Rotterdam. Ook werkt AVR aan een haalbaarheidsonderzoek om restwarmte uit de rookgassen van haar
eigen biomassacentrale in Rozenburg te ontsluiten.
Opwerking plastics
Samen met het Afvalfonds Verpakkingen, waarmee
AVR een langjarige samenwerkingsovereenkomst heeft
gesloten, onderzoekt AVR de mogelijkheid om verdere
opwerkingscapaciteit voor gescheiden kunststoffen
on-site te realiseren. Ons doel is om een hoogwaardiger product te maken met bredere afzetmogelijkheden.
Ook willen we de ketenactiviteiten efficiënter inrichten
en daarmee kosten reduceren.
Configuratie turbinepark
AVR doet onderzoek naar de optimale configuratie
van het turbinepark in Rozenburg. Dit met de bedoeling om de energie-efficiency, de betrouwbaarheid en
de energie-output van de processen te optimaliseren.
Uitbreiding
AVR onderzoekt met verschillende afvalstromen of een
capaciteitsuitbreiding voor de thermische verwerking
van afvalbiomassa en zuiveringsslibben mogelijk is op
de locatie in Duiven.

Uitbreiding stoom- en warmtenet
Met diverse omliggende industriële bedrijven in het
gebied Rotterdam-Botlek wordt de commerciële en
technische haalbaarheid onderzocht van een uitbreiding van de bestaande 40 bar stoomleiding tussen
AVR en een van onze afnemers. Daarnaast onder
zoeken we de mogelijkheid om restwarmte van nabij
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“Mensen dachten:
die CO2-installatie, dat is
gebakken lucht”
Simon Frans de Vries, projectmanager Energie & Reststoffen

“Afwisselender werk dan dit bestaat bijna
niet. Ik heb veel externe contacten met
universiteiten, start-ups, multinationals en
kennisinstellingen zoals TNO, en ook intern
met collega’s van commercie tot productie,
plant performance en logistiek. Allemaal
om te bekijken of ideeën technisch en
commercieel haalbaar zijn, zoals we hebben gedaan voor de CO2-afvanginstallatie
die we nu bouwen. We reageren op vragen
uit de markt en onderzoeken bijvoorbeeld
of we voor een partner een nieuw product
kunnen ontwikkelen, en andersom zoeken
we partners die waarde zien in iets waar wij
zelf mee komen.
Als de businesscase voor een nieuw plan
rond is, volgt de investeringsbeslissing. Toen
dat moment aanbrak voor de CO2-afvanginstallatie, waar we al vanaf 2016 mee bezig
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waren, waren we met het team erg blij!
Wéér een stap gezet van een waardeloze
reststroom naar een waardevol product.
Bij het plan voor die CO2-afvanginstallatie
hebben we wel wat scepsis moeten overwinnen. Mensen zagen het niet voor zich, ze
dachten: dat is gebakken lucht. Nou is het
dat ook letterlijk, maar toch. Je moet hobbels
nemen, durven, steeds weer bewijzen dat
het kan. Nu we met CO2 zover zijn, is er juist
overal enthousiasme. Dat is ook weer leuk.
Straks ontvang ik een groep uit Engeland
die een test hebben gedaan met onze
vliegas en fijne bodemas. Moeilijke stromen
waar ze met CO2 bruikbare materialen uit
maken. Daar is dus weer een lokale markt
mee te ontwikkelen. Weer een nieuwe uitdaging. Uitdagingen vind ik mooi, anders zou
ik hier niet werken.”
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Compliance
Compliance met wet- en regelgeving
De directie en aandeelhouders van AVR hechten grote waarde
aan correcte naleving van de wet- en regelgeving die van
toepassing is. Om dit te waarborgen, heeft de organisatie voor
haar bedrijfsprocessen interne beleidsregels en procedures
opgesteld. Compliance is een blijvend verbetertraject, zeker
gelet op de toenemende regeldruk in combinatie met de
complexiteit daarvan. Net als in 2018 zullen ook in de loop
van 2019 weer nieuwe beheersmaatregelen worden benoemd
en opgevolgd om compliance met wet- en regelgeving beter te
structureren en in te bedden in de organisatie.
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Speerpunten
Voor AVR gelden verschillende speerpunten op
het gebied van compliance: compliance met het
omgevingsrecht (vergunningen), het aanbestedingsrecht, het jaarrekeningenrecht, het energierecht, het
consumentenrecht, het financieel recht en het privacy
recht. Compliance met deze rechtsgebieden heeft
immers direct gevolg voor de ‘licence to operate’
van AVR. Daarnaast is het voorkomen van boetes en
andere handhavingsmaatregelen essentieel voor het
behoud van onze goede reputatie. De afdelingen
SHEQ, IT, HR en de General Counsel ondersteunen de
organisatie gevraagd en ongevraagd met adviezen
en brengen waar nodig de vereiste kennis in om de
operatie te ondersteunen.
Certificaten
AVR beschikt over moderne gecertificeerde managementsystemen die frequent worden geactualiseerd en
onderhouden. Alle (werk)procedures en voorschriften
zijn hierop gebaseerd. Dit zijn de ISO 9000 en ISO
9001 voor kwaliteit, de ISO 14001 voor milieuzaken,
en de OHSAS 18001 voor veilig werken.
AVG
In 2018 was compliance met de Algemene Verordening voor Gegevensbescherming (AVG) een belangrijk
speerpunt voor AVR, in verband met de inwerkingtreding van deze wet per 25 mei 2018. Als publiek
bedrijf hecht AVR veel waarde aan de naleving van
de AVG. Vanaf eind 2017 heeft een werkgroep
van interne IT, HR en juridische Legal professionals,
ondersteund door advocatenkantoor CMS en IT-consultant Cegeka, hard gewerkt aan het AVG-compliant
maken van de onderneming. De werkgroep heeft haar
werkzaamheden tijdig voor de invoering van de AVG
succesvol afgerond.
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Tot slot
Vertrouwen in 2019
In 2018 zijn we gestart met een aantal bijzondere projecten
waar we de komende jaren de vruchten van gaan plukken. En
intussen blijven we werken aan innovaties die ons helpen de
energie-efficiency van onze verbrandingsinstallaties te vergroten en de emissies terug te dringen en zelfs te benutten. Ook
blijven we ons steentje bijdragen aan een circulaire economie
door het scheiden van afvalstromen die nog goed gerecycled
kunnen worden. AVR kijkt met vertrouwen naar 2019.
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We kijken uit naar het moment waarop we onze
CO2-afvanginstallatie in Duiven in gebruik gaan
nemen. De bouw verloopt voorspoedig en naar verwachting kan de installatie vanaf het derde kwartaal
van 2019 gaan draaien. Ook in Rozenburg wordt
er onderzoek gedaan naar de bouw van een C02-
afvanginstallatie.
De eerste ervaringen met de scheidingsinstallatie in
Rozenburg, die plastic uit restafval van gemeenten
scheidt, zijn positief. De uitbreiding van de installatie
met een tweede lijn in 2019 gaat nog meer gescheiden afvalstromen van hogere kwaliteit opleveren,
zodat we nog meer mensen kunnen ontzorgen en we
uiteindelijk bijdragen aan hoogwaardiger toepassing
van de teruggewonnen grondstoffen. We volgen onze
overtuiging dat uitbreiding van mechanisering bij afvalscheiding de juiste keuze is om te komen tot bruikbare
grondstoffen uit restafval.
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In Rozenburg staan in september 2019 gedurende
een korte periode alle installaties uit om onderhoud uit
te voeren op onderdelen van het proces die normaliter
24 uur per dag draaien en nooit stilstaan. Hierdoor
verwachten we in 2019 minder restafval te verwerken
dan in 2018.
Verder gaan we voort op de ingeslagen weg naar
integrated reporting. Met dit verslag hebben we al
een stap in die richting gezet. We gaan het monitoren
van onze input, output en impact op de samenleving
verfijnen en willen volgend jaar nog verder zijn met dit
proces en daar opnieuw over rapporteren.
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