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Zaaknummer: 
2013/40225 
Referentie:      
2013/40236 

Raadsvergadering d.d. 7 januari 2014 agendapunt 14        
  
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 3 december 2013 
 
Portefeuillehouder:   dhr. L.M. Kremers 
Behandelend ambtenaar: dhr. J.B. Soppe 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 958 
E-mail adres:                j.soppe@tynaarlo.nl 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)   
 
Onderwerp 
 
Afvalstoffenverordening 2014 
 
Gevraagd besluit 
 
Vaststellen van de Afvalstoffenverordening 2014 van de gemeente Tynaarlo 
 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
 
Met het overnemen van de aanpassingen in de Wet milieubeheer (hoofdstuk 10) voldoen wij weer aan 
de wet en regelgeving zoals deze nu van toepassing is. 
 
Gezien de beperkte wijzigingen en het feit dat deze aanpassingen al jaren in de praktijk worden 
toegepast, wordt geadviseerd om deze aanpassingen niet ter inzage te leggen. 
 
Daarnaast wordt na het vaststellen van de afvalstoffenverordening 2014, ook het Uitvoeringsbesluit ter 
besluitvorming aan het college voorgelegd. In dit uitvoeringsbesluit wordt de dagelijkse gang van 
zaken rondom de afvalstoffen in de Gemeente Tynaarlo geregeld. Deze wordt jaarlijks aangepast. Het 
uitvoeringsbesluit maakt het voor de BOA’s (Buitengewoon Opsporing Ambtenaar) mogelijk om beter 
en eenvoudiger op basis van de Afvalstoffenverordening te handhaven. 
 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
 
Met het overnemen van de aanpassingen in de Wet milieubeheer (hoofdstuk 10) voldoen wij weer aan 
de wet en regelgeving zoals deze nu van toepassing is. Daarnaast wordt door middel van het 
Uitvoeringsbesluit het eenvoudiger voor de BOA’s om te handhaven. 
 
Dat dit voorstel niet eerder ter besluitvorming aan de raad is voorgelegd, heeft een aantal oorzaken. In 
2008 was net een gewijzigde verordening vastgesteld in verband met bosgebied Zeegse, het 
handhaven begon in deze periode net handen en voeten te krijgen en er vonden wat wisselingen 
plaats zowel bestuurlijk als in de organisatie. 
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Wat ging er aan vooraf 
 
In 2005 is de eerste afvalstoffenverordening vastgesteld, deze is in 2008 aangepast aan de situatie in 
Zeegse.  
 
In een later stadium is in  2008 de Wet milieubeheer aangepast, dit maakt het voor de Gemeente 
Tynaarlo noodzakelijk om zijn verordening ook aan te passen. 
 
In de afgelopen jaren was het soms lastig om te handhaven op basis van de huidige verordening. Dit 
omdat er veel kan-bepalingen in stonden. Daarom wordt dit nu ook gewijzigd en wordt er ook een 
Uitvoeringsbesluit vastgesteld.  
 
Hoe informeren we de inwoners? 
 
De bewoners worden via de reguliere kanalen geïnformeerd over de vastgestelde verordening. 
 
Wanneer gaan we het uitvoeren? 
 
Na het vaststellen van de afvalstoffenverordening 2014 door de raad, wordt deze gepubliceerd en na 
de 8e dag van vaststelling treedt de nieuwe verordening in werking. Daarna wordt aan het college 
voorgesteld om het Uitvoeringsbesluit vast te stellen. 
 
 
Hoe zijn de financiën opgebouwd?  
 
Niet van toepassing op dit voorstel. 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
P. Adema, burgemeester 

 
 

mr. J.P.J. van Muijen, secretaris 
 
 

                           
 

 


