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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
1. De Afvalstoffenverordening gemeente Stichtse Vecht 2012 vast te stellen. 
2. De Afvalstoffenverordening gemeente Stichtse Vecht 2011 in te trekken. 
2. Kennis te nemen van het concept “Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2012”. 
 
Samenvatting 
 
In het kader van de harmonisatie van gemeentelijk beleid is op 3 januari 2011 de Afvalstoffenverordening 
gemeente Stichtse Vecht 2011 vastgesteld. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is vlak 
hiervoor op 1 oktober 2010 in werking getreden. Dit had gevolgen voor de Afvalstoffenverordening. Het 
ging destijds met name om het aanwijzen van nieuwe toezichthouders. Daarom adviseerde de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten om de Afvalstoffenverordening met spoed te wijzigen. Van deze 
gelegenheid is gebruik gemaakt. In het kader van de harmonisatie, de bezuinigingstaakstelling en de 
aanbesteding voor de afvalstoffinzameling van restafval, gft, grof vuil, takken, plastic verpakkingsafval, 
wit- en bruingoed en Klein Chemisch Afval (KCA) zijn per 1 januari 2013 wijzigingen noodzakelijk met 
betrekking tot de wijze van inzamelen van deze 7 afvalstoffenfracties. Hierover zijn tal van dorpsraden, 
wijkcommissies en leden van de expertgroep milieu geconsulteerd. Na afweging van de aspecten milieu, 
service en kosten heeft dit uiteindelijk geleid tot wijzigingen. In de bijlage “Haalfrequentie huishoudelijke 
afvalstoffen vóór en na 1 januari 2013” staat de huidige en de nieuwe situatie van de inzameling 
aangegeven zoals besproken in de werksessie van 10 april 2012. Per afvalstof is de nieuwe wijze van 
inzamelen gemotiveerd tot stand gekomen.  De grondslag voor de vaststelling/inhoud van een 
Afvalstoffenverordening staat omschreven in artikel 10.23 en verder van de Wet milieubeheer en de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht. De Afvalstoffenverordening regelt het overdragen of het ter 
inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen aan een inzameldienst en/of aan een ander. In zo’n 
verordening stelt de gemeenteraad regels omtrent het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen. Daarbij 
kan gedacht worden aan de hoofdkaders betreffende inzamelmiddelen (minicontainer/verzamelcontainer), 
inzamelfrequentie, grof vuil, afvalscheidingstation en de afzonderlijke inzameling van de diverse te 
scheiden afvalstoffen. In het “Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening gemeente Stichtse Vecht 2012” 
dat door burgemeester en wethouders wordt vastgesteld zijn deze hoofdkaders uitgewerkt op 
detailniveau. Het “uitvoeringsbesluit” is een bundeling van vele besluiten en is (aanvullend op de 
Afvalstoffenverordening) op detailniveau richtinggevend bij de uitvoering van de afvaltaken van de 
gemeente. 
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Bijlagen 
- Afvalstoffenverordening gemeente Stichtse Vecht 2012 
- Overzicht haalfrequentie huishoudelijke afvalstoffen vóór en na 1 januari 2013 
 
Overige bijlagen 
-  Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening gemeente Stichtse Vecht 2012 
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Beoogd maatschappelijk effect 
Formele en transparante vastlegging hoofdkaders met betrekking tot: 

- Ordentelijke inzameling en verwijdering huishoudelijke afvalstoffen 
- Harmonisatie in het kader van de Wet Arhi 
- Realiseren van bezuinigingen 
- Duurzaamheid door betere afvalscheiding 
- Voorkomen van wildgroei afvalinzamelaars 
- Controle en beheersbaarheid van de diverse stromen huishoudelijk afval 
- Een schone gemeente/voorkomen zwerfafval/ verbeteren leefomgeving 
- Een transparante gemeentelijke taakuitvoering op het gebied van afval.  

 
Argumenten 
1: Krachtens artikel 30 van de afvalstoffenverordening worden de toezichthouders aangewezen.  
    Dit gebeurde op grond van artikel 18.4, derde lid, van de Wet Milieubeheer (Wm). Sinds de  
    invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) moet dit gebeuren op grond 
    van artikel 5.10, derde lid, van de Wabo. Voor het aanwijzen van nieuwe toezichthouders moet 
    dus eerst de afvalstoffenverordening gewijzigd worden. 
2: In de nieuwe verordening is rekening gehouden met het afval dat vrijkomt op of nabij het water.  
    Voor de functies wonen en recreatie bij of op het water is de afvalstoffenverordening aangepast  
    aan de waterrijke situatie in de Stichtse Vecht.  
3: Een actuele gemeentelijke verordening is noodzakelijk voor een adequate uitvoering van deze 
    gemeentelijke overheidstaak.  
 
Kanttekeningen 
Aan de vaststelling van de Afvalstoffenverordening zijn geen kosten verbonden. 
In de raadsessie van 10 april 2012 over de harmonisatie/aanbesteding van de afvalstoffeninzameling zijn 
richtinggevende uitspraken gedaan op basis waarvan de Afvalstoffenverordening is aangepast. Dit betreft 
met name de frequentie van inzamelen. Zie de bijlage “Haalfrequentie huishoudelijke afvalstoffen vóór en 
na 1 januari 2013”. 
Bij de Afvalstoffenverordening behoort een uitgebreide toelichting die niet bij de stukken is gevoegd 
vanwege de omvang. Raadsleden kunnen deze toelichting desgewenst opvragen bij de griffie. 
 
Communicatie 
De verordening zal op de gebruikelijke wijze worden bekendgemaakt en zal daarna op de  gemeentelijke 
website worden geplaatst. 
 
Risico’s (financieel, juridisch) 
Geen. 
 
Vervolg 
In het geval van wetswijzigingen, die nu nog niet te voorzien zijn,  zal de raad tijdig worden benaderd voor 
het nemen van een nieuw besluit. 
 
26 september 2012 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
 
 
Gemeentesecretaris    Burgemeester 
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Bijlage:    Haalfrequentie huishoudelijke afvalstoffen vóór en na 1 januari 2013  
 
TABEL niet compatibel voor website. Hieronder overzicht nieuwe situatie per 1-1-2013 
 
Per 1-01- 2013 
Restafval: 2 wekelijks 
gft2: wekelijks en Winterinzameling (1 keer per maand)  in  dec  jan en feb 
grofvuil gratis: 6x p/jr 
grof vuil betaald: 6x p/jr op afroep op vaste data 
grof tuinafval: 4x p/jr  
plastic verpakkingen: 1x per maand + uitbreiding brengvoorzieningen wijk-verzamelcontainers 
wit en bruingoed: 0 x p/jr 
KCA standplaats chemokar: 0 x p/jr 
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