
 

Endelhovenlaan 1, 3601 GR  Maarssen 
Postbus 1212, 3600 BE  Maarssen 
T 140346 F 0346 25 40 10 
www.stichtsevecht.nl 
info@stichtsevecht.nl 

 
 

 

 
 
 
Aan de gemeenteraad 

 
Voorgesteld Besluit 
 
1. De "Afvalstoffenverordening gemeente Stichtse Vecht 2017" vast te stellen.  
2. De "Afvalstoffenverordening gemeente Stichtse Vecht 2012" in te trekken. 
3. Kennis te nemen van het concept "Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Stichtse 

Vecht 2017". 
 
 
Samenvatting 
 
De wijze waarop wordt omgegaan met afval is de laatste jaren op alle fronten sterk in ontwikkeling. 
Nieuwe technieken en nieuwe manieren voor het (gescheiden) inzamelen van afval spelen meer en 
meer in op de term ‘afval is grondstof’ (circulaire economie). Deze nieuwe verordening speelt in op 
deze nieuwe ontwikkeling. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft ons hiervoor een 
handreiking geboden en adviseert gemeenten het vorige uit 2009 daterende VNG-model te 
vervangen. Het nieuwe model is als basis gebruikt voor de bijgevoegde “Afvalstoffenverordening 
gemeente Stichtse Vecht 2017”. De nieuwe verordening biedt meer ruimte om verder in het 
Uitvoeringsbesluit vorm te geven aan gescheiden inzameling van grondstoffen (omgekeerd 
inzamelen). 
 
 
 
 
Bijlagen 
Concept Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Stichtse Vecht 2017 

 
  

Raadsvoorstel 
 
Onderwerp 
Afvalstoffenverordening gemeente Stichtse Vecht  2017 
 
Begrotingswijziging 
n.v.t. 
 
Datum raadsvergadering 
16 mei 2017 
 
Datum commissievergadering 
11 april 2017 

 

Commissie 
Fysiek Domein 
 
Portefeuillehouder 
L.J. van Dort 
 
Organisatie onderdeel 
Ontwikkeling 
 
E-mail opsteller 
lykle.ganzevoort@stichtsevecht.nl 
 
Telefoonnummer opsteller 
0346254377 
 
Registratie nummer 
Z/17/108814-VB/17/07910 
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Doel en beoogd maatschappelijk effect 
Het doel van dit voorstel is om de hoofdkaders van de organisatie van de gemeentelijke zorgplicht 
voor afval afkomstig van particuliere huishoudens, transparant in een verordening vast te leggen. Dit 
ter uitvoering van het bepaalde in de Wet milieubeheer en de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht.  
 
Het beoogd maatschappelijk effect van de vaststelling van de nieuwe Afvalstoffenverordening is de 
formele en transparante vastlegging van de hoofdkaders met betrekking tot: 

- De ordentelijke inzameling en verwijdering huishoudelijke afvalstoffen 
- Een sobere en doelmatige opzet van de afvalstoffeninzameling 
- Bijdragen aan Duurzaamheid door betere afvalscheiding 
- Qua volksgezondheid een gezonde leefomgeving 
- Controle en beheersbaarheid van de diverse stromen huishoudelijk afval 
- Een schone gemeente / voorkomen zwerfafval / verbeteren visuele leefomgeving 
- Een transparante gemeentelijke taakuitvoering op het gebied van afval 
- Invulling van participatie en social return waar dit kan 
- Voorkomen van wildgroei afvalinzamelaars 

 
Relatie met bestaand beleid en regelgeving 
De gemeenteraad heeft op 27 november 2012 de “Afvalstoffenverordening gemeente Stichtse Vecht 
2012” vastgesteld waarna het college van burgemeester en wethouders het “Uitvoeringsbesluit 
Afvalstoffenverordening 2012“ voor de eerste keer op 22 januari 2013 heeft vastgesteld. Daarna is 
het uitvoeringsbesluit verschillende keren gewijzigd, laatstelijk op 19 januari 2016. 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 Wet milieubeheer 
(hoofdstuk 10) beschrijft de zorgplicht van gemeenten voor huishoudelijk afval met de verplichting om 
regels vast te leggen in een Afvalstoffenverordening. De Afvalstoffenverordening bevat de door de 
gemeenteraad vastgestelde kaders / hoofdlijnen over hoe de gemeente om wil gaan met de 
afvalstoffen die in de gemeente ontstaan. Naast de begripsomschrijvingen wordt in de 
Afvalstoffenverordening omschreven welke afvalstoffen worden ingezameld, welke inzamelaars 
daarvoor worden aangewezen, welke inzamelwijzen gehanteerd worden, hoe en op welke locaties 
worden ingezameld en hoe de gemeente omgaat met zwerf- en dumpafval. In het concept 
“Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Stichtse Vecht 2017” dat door burgemeester 
en wethouders wordt vastgesteld zijn deze hoofdkaders van de Afvalstoffenverordening 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. Zowel in de nieuwe Afvalstoffenverordening als in het Uitvoeringsbesluit is rekening 
gehouden met het door de gemeenteraad in 2016 vastgestelde Grondstoffenplan Stichtse Vecht 
2016 – 2022. 
 
Argumenten 
1. Een actuele gemeentelijke verordening is noodzakelijk voor een adequate uitvoering van deze 

gemeentelijke overheidstaak  
2. De nieuwe verordening speelt meer in op de term ‘afval is grondstof’ en biedt meer ruimte voor 

het college van burgemeester en wethouders om vorm te geven aan de regeling van de 
gescheiden inzameling van huishoudelijke afvalstoffen (inclusief omgekeerd inzamelen) 

3. De nieuwe verordening is wetstechnisch gemoderniseerd op basis van de nieuwe 
modelverordening van de VNG (o.a. minder ‘wollige’ begrippen en meer consistentie)   

4. De invoering van een doelstelling in de verordening, waarmee het oogmerk van de uitvoering van 
de verordening algemeen is weergegeven (artikel 2) 

5. De verordening en het uitvoeringsbesluit bieden de mogelijkheid tot het stellen van 
maatwerkvoorschriften en beperkingen in aanwijzingsbesluiten m.b.t. inzameldiensten of 
inzamelaars 
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6. Het aspect zwerfafval is nader in overeenstemming gebracht met het Activiteitenbesluit 
milieubeheer 

 
Kanttekeningen 
Het stellen van maatwerkvoorschriften (bijvoorbeeld de criteria voor plaatsing voor ondergrondse 
containers voor restafval in de wijken) kan ook reacties oproepen bij de inwoners omdat deze 
voorschriften rechtstreeks ingrijpen op de directe leefomgeving. Veranderingen kunnen weerstand 
oproepen. 
 
Communicatie 
Er is geen sprake van specifieke communicatie rond dit voorstel behoudens de reguliere 
inspraakmogelijkheden. 
 
Financiën, risico’s en indicatoren 
De vaststelling van de nieuwe Afvalstoffenverordening brengt geen financiële aspecten en/of risico’s 
met zich mee. De uitwerking van deze Afvalstoffenverordening is al verwerkt in de legesverordening 
2017. 
 
Vervolg 
Het concept van de Afvalstoffenverordening is (conform het advies van de VNG) zes weken ter 
inzage gelegd conform afdeling 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht (de uniforme 
voorbereidingsprocedure). Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of 
mondeling hun zienswijze over de Afvalstoffenverordening naar voren brengen. Na vaststelling van 
deze verordening door uw gemeenteraad zal deze op de gebruikelijke wijze worden bekendgemaakt. 
 
 
14 maart 2017 
 
 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
 
 
Gemeentesecretaris     Burgemeester 
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