
Toelichting wijziging Afvalstoffenverordening en Uitvoeringsbesluit behorende bij 
collegevoorstel Afvalstoffenverordening 2014. 

 

Op grond van de Wet milieubeheer is elke gemeente verplicht een Afvalstoffenverordening op te 
stellen. De verordening moet op grond van artikel 10.23, eerste lid, Wm verplicht door de raad worden 
ingesteld en dient ter waarborging van een schone leefomgeving, een goede volksgezondheid en een 
zo min mogelijke belasting van het milieu.  

De Afvalstoffenverordening van onze gemeente dateert uit 2005 en is aan herziening toe ten gevolge 
van enerzijds praktische wijzigingen in de inzamelsystematiek en anderzijds het bestaan van een 
nieuwe Model Afvalstoffenverordening (2008) van de VNG.  

De belangrijkste inhoudelijke verschillen tussen de oude Afvalstoffenverordening 2005 en de nieuwe 
Afvalstoffenverordening 2014 hebben betrekking op: 

• De opzet en nummering van de Afvalstoffenverordening is gebaseerd op de meest recente 
Model Afvalstoffenverordening van de VNG. 

• Voortvloeiend uit de Europese Dienstenrichtlijn en ter vermindering van administratieve lasten 
is het vergunningenstelsel in de Model Afvalstoffenverordening van de VNG en ook in de 
nieuwe Afvalstoffenverordening 2014 vervangen door een systeem  van aanwijzing door het 
college, gecombineerd met algemene regels. Het college kan zodoende op grond van artikel 2 
van de Afvalstoffenverordening zowel de inzameldienst (belast met het aan huis inzamelen 
van huishoudelijke afvalstoffen) aanwijzen als ook inzamelaars die belast zijn met het 
inzamelen van bepaalde categorieën afvalstoffen (bijvoorbeeld textiel, glas, 
kringloopgoederen etcetera). 

• In de Afvalstoffenverordening is een actuele lijst opgenomen van afvalfracties die gescheiden 
worden ingezameld.  

• Naast de Afvalstoffenverordening is ook een Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 
opgesteld. In het Uitvoeringsbesluit zijn de inzameldienst en de inzamelaars aangewezen en 
zijn de praktische spelregels voor de inwoners omtrent het aanbieden van afvalstoffen 
opgenomen: 

o Welke afvalfracties gescheiden op de milieustraat kunnen worden aangeboden 
o Welke inzamelmiddelen voor welke fracties gebruikt moeten worden 
o Spelregels voor aanbieden en ‘als een goed huisvader’ beheren van de minicontainer 

• In de Afvalstoffenverordening 2014 zijn de bestaande (incidentele) uitzonderingen op de 
gemeentelijke inzamelplicht voor restafval en de scheidingsplicht voor gft-afval 
geformaliseerd. Ook is concreet aangegeven dat bij percelen in gestapelde bouw de 
inzameling nabij elk perceel (lees: met een verzamelcontainer) wordt ingezameld.  

• De strafbepalingen zijn geactualiseerd. 


