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Nadere regels afvalstoffenverordening 2017

Collegevoorstel
Aanleiding / voorgeschiedenis
De raad heeft op 20 december 2016 het Afvalbeleidsplan 2017 - 2020 en de Afvalstoffenverordening
Heusden 2017 vastgesteld. Het uitgangspunt van het ‘omgekeerd inzamelen’ is opgenomen in het
afvalbeleidsplan. Voor de juridische basis daarvan was een wijziging van de afvalstoffenverordening nodig.
De afvalstoffenverordening biedt de mogelijkheid tot het stellen van nadere regels en daarmee heeft u de
bevoegdheid tot verdere uitwerking.
Een deel van deze nadere regels betreft de besluiten over de feitelijke invoering van het omgekeerd
inzamelen en de plaatsing van de ondergrondse containers voor restafval. Daarover worden aparte besluiten
genomen in de vijf verschillende fases.
Dit voorstel gaat over het vaststellen van de overige nadere regels, die vooral te maken hebben met de in
acht te nemen regels bij de feitelijke gang van zaken bij het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen.
Feitelijke informatie
Bevoegdheid nadere regels te stellen
De Afvalstoffenverordening Heusden 2017 bevat diverse ge- en verboden over (zwerf-)afval en over
afvalinzameling. De verdere uitwerking daarvan door het stellen van nadere regels wordt aan u als college
overgelaten. Zo kunt u bijvoorbeeld de inzamelfrequentie, het verplichte gebruik van bepaalde
inzamelmiddelen en de locaties van de inzamelvoorzieningen regelen.
Besluitvorming en inspraak over omgekeerd inzamelen
Zoals hiervoor vermeld, stelt u de nadere regels over het omgekeerd inzamelen en de plaatsing van de
ondergrondse containers voor restafval in vijf fases vast. Daarover worden dus steeds aparte besluiten
genomen. Bij de totstandkoming van die besluiten wordt inspraak verleend over het uitgangspunt dat nabij
en niet meer bij elk perceel restafval wordt ingezameld en over de locaties van de ondergrondse containers.
Besluitvorming over overige uitvoeringsregels
Dit voorstel gaat over de nadere regels die vooral te maken hebben met de feitelijke gang van zaken bij het
inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen. Bijvoorbeeld over het verplicht stellen van bepaalde
inzamelmiddelen, de tijden waarop het afval ter inzameling mag worden aangeboden et cetera. U treft de
nadere regels aan in het bijgevoegde ‘Uitvoeringsbesluit huishoudelijke afvalstoffen Heusden 2017’.
Afweging
Veel van de voorgestelde regels golden ook al op basis van het bestaande uitvoeringsbesluit uit 2005 en de
Afvalwijzer. Bijvoorbeeld de verplichting om diverse bestanddelen van het huishoudelijk afval gescheiden
aan te bieden via de daarvoor bedoelde inzamelmiddelen of de tijden.
Gefaseerde invoering omgekeerd inzamelen
Dit jaar is feitelijk een overgangsperiode, waarin voor een deel van de huishoudens het omgekeerd
inzamelen al wordt ingevoerd en voor andere huishoudens nog niet. In het voorgestelde besluit is hiermee
rekening gehouden door de verplichtingen over het voorgeschreven gebruik van de inzamelmiddelen of
-voorzieningen te koppelen aan het moment van het invoeren van omgekeerd inzamelen voor het
betreffende huishouden. Dat is gebeurd in artikel 1 over de voorgeschreven inzamelmiddelen en in artikel 4
over het ter inzameling aanbieden van restafval en van plastic-, metalen- en drankenkartons (PMD-afval).
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Overige uitvoeringsregels
De regels over de andere bestanddelen van huishoudelijk afval gelden gedurende het hele jaar voor alle
huishoudens zoals omschreven in het uitvoeringsbesluit. Voor deze bestanddelen verandert niets met de
invoering van het omgekeerd inzamelen. Verder staat in het voorgestelde besluit op welke tijden het afval ter
inzameling mag worden aangeboden en hoe men met de inzamelmiddelen hoort om te gaan.
Inzet van middelen
Dit voorstel heeft geen financiële en/of personele gevolgen.
Risico's
Dit voorstel heeft ook geen bijzondere risico’s.
Procedure / vervolgstappen
Uw besluit treedt in werking nadat dit bekend is gemaakt in het elektronisch gemeenteblad. De gemeente
doet dit via de gemeenschappelijke voorziening voor officiële publicaties op de website
www.officielebekendmakingen.nl. Uw besluit wordt verder ook bekend gemaakt op de gemeentelijke
informatiepagina Nu & Morgen. Tegen het besluit is geen bezwaar of beroep mogelijk.
Zodra het omgekeerd inzamelen volledig is ingevoerd, zal een daaraan aangepast uitvoeringsbesluit
opnieuw aan u ter vaststelling worden aangeboden.
Voorgenomen besluit
Het voorstel is om bijgaand besluit vast te stellen.
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BESLUIT

Het college van Heusden heeft in de vergadering van 4 april 2017;
gelet op de Afvalstoffenverordening Heusden 2017;
gelet op het belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen;
besloten:
het ‘Uitvoeringsbesluit huishoudelijke afvalstoffen Heusden 2017’ vast te stellen.

namens het college van Heusden,
de secretaris,

mr. H.J.M. Timmermans
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Uitvoeringsbesluit huishoudelijke afvalstoffen Heusden 2017

Het college van de gemeente Heusden;
Gelet op artikelen 7, 8, tweede lid, 9 en 10 van de Afvalstoffenverordening Heusden 2017 (de
afvalstoffenverordening);
overwegende dat het in het belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen
wenselijk is nadere regels te stellen omtrent de dagen, tijden, plaatsen en wijze waarop afvalstoffen
kunnen worden overgedragen of ter inzameling aangeboden aan de inzameldienst of andere
inzamelaars en omtrent de wijze van aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen, als bedoeld in de
afvalstoffenverordening;
besluit:
de volgende nadere regels te stellen.

Artikel 1. Inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen
De volgende inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen worden aangewezen:
a. een minicontainer in groene kleur voor de gebruiker van een perceel als inzamelmiddel voor
groente-, fruit- en tuinafval (GFT-afval);
b. een minicontainer in grijze kleur voor de gebruiker van een perceel als inzamelmiddel voor
restafval, tot het moment dat het omgekeerd inzamelen voor het betreffende perceel is
ingevoerd;
c. een minicontainer in grijze kleur voor de gebruiker van een perceel als inzamelmiddel voor
plastic-, metalen- en drankenkartons (PMD-afval), vanaf het moment dat het omgekeerd
inzamelen voor het betreffende perceel is ingevoerd;
d. plastic zakken bestemd voor het inzamelen van PMD-afval voor de gebruiker van een perceel
als inzamelmiddel voor PMD-afval, tot het moment dat het omgekeerd inzamelen voor het
betreffende perceel is ingevoerd;
e. een inzamelvoorziening voor restafval: een inzamelvoorziening op wijkniveau voor de
gebruiker van een perceel, vanaf het moment dat het omgekeerd inzamelen voor het
betreffende perceel is ingevoerd;
f. bovengrondse en ondergrondse verzamelcontainers voor een huishouden in hoogbouw, tot
het moment dat het omgekeerd inzamelen voor het betreffende huishouden is ingevoerd;
g. inzamelvoorzieningen op wijkniveau voor het inzamelen van textiel en glas;
h. de inzamelplaats als bedoeld in artikel 5 van de afvalstoffenverordening: de milieustraat aan
de Duinweg 37 in Drunen.

Artikel 2 Wijze van ter inzameling aanbieden
1. De gebruiker van een perceel is verplicht huishoudelijke afvalstoffen afzonderlijk ter
inzameling aan te bieden op de wijze zoals voorgeschreven in dit besluit. Dit betekent dat hij
gebruik moet maken van het aangewezen inzamelmiddel of de aangewezen
inzamelvoorziening en ook overigens op de wijze zoals voorgeschreven in dit besluit.
2. In afwijking van het eerste lid zijn huishoudens in hoogbouw vrijgesteld van de verplichting om
GFT-afval afzonderlijk ter inzameling aan te bieden, tenzij aan een huishouden in hoogbouw
een inzamelmiddel of inzamelvoorziening voor de gescheiden inzameling van GFT-afval via
de gemeente beschikbaar is gesteld.

Artikel 3 Algemene bepalingen over inzamelen bestanddelen huishoudelijk afval
1. De inzameldienst zamelt via een minicontainer voor de gebruiker van een perceel tenminste
eenmaal per twee weken GFT-afval afzonderlijk bij elk perceel in.
2. In afwijking van het eerste lid, wordt GFT-afval niet afzonderlijk ingezameld bij huishoudens in
hoogbouw, tenzij aan een huishouden in hoogbouw een inzamelmiddel of inzamelvoorziening
voor de gescheiden inzameling van GFT-afval via de gemeente beschikbaar is gesteld.
3. Oud papier en karton wordt tenminste eenmaal per maand afzonderlijk bij elk perceel
ingezameld.
4. Als voor een huishouden in hoogbouw een verzamelcontainer voor oud papier en karton via
de gemeente beschikbaar is gesteld, wordt oud papier en karton via deze verzamelcontainer
ingezameld.
5. Het inzamelen van glas en textiel vindt afzonderlijk plaats via verzamelcontainers op
wijkniveau.
6. Het inzamelen van klein chemisch afval (KCA), (afgedankte) elektrische en elektronische
apparatuur, bouw- en sloopafval, hout, grof tuinafval, asbest en asbesthoudend afval en grof
huishoudelijk afval vindt afzonderlijk plaats via de inzamelplaats als bedoeld in
artikel 5 van de afvalstoffenverordening.
7. In afwijking van het zesde lid is het mogelijk dat bouw- en sloopafval, verduurzaamd hout en
asbest en asbesthoudend afval wordt ingezameld door een ander dan de inzameldienst of
dan een inzamelaar als bedoeld in artikel 4, eerste lid van de afvalstoffenverordening.

Artikel 4. Bijzondere bepalingen over inzamelen bestanddelen restafval en PMD-afval
1. Tot het moment dat het omgekeerd inzamelen voor een perceel is ingevoerd, zamelt de
inzameldienst restafval via een inzamelmiddel voor de gebruiker van het betreffende perceel
tenminste eenmaal per twee weken afzonderlijk bij het perceel in.
2. Vanaf het moment dat het omgekeerd inzamelen voor een perceel is ingevoerd, vindt het
inzamelen van restafval voor de gebruiker van het betreffende perceel afzonderlijk plaats via
daartoe aangewezen ondergrondse verzamelcontainers op wijkniveau.
3. Tot het moment dat het omgekeerd inzamelen voor een perceel is ingevoerd, zamelt de
inzameldienst PMD-afval voor de gebruiker van het betreffende perceel via plastic zakken
bestemd voor het inzamelen van PMD-afval tenminste eenmaal per twee weken afzonderlijk
bij het perceel in.
4. Vanaf het moment dat het omgekeerd inzamelen voor een perceel is ingevoerd, zamelt de
inzameldienst PMD-afval via een inzamelmiddel voor de gebruiker van het betreffende perceel
tenminste eenmaal per twee weken afzonderlijk bij het perceel in.
5. In afwijking van het vierde lid, wordt PMD-afval afzonderlijk ingezameld bij huishoudens in
hoogbouw via plastic zakken bestemd voor het inzamelen van PMD-afval, tenzij voor een

huishouden in hoogbouw een inzamelmiddel- of inzamelvoorziening voor de gescheiden
inzameling van PMD-afval via de gemeente beschikbaar is gesteld.

Artikel 5. Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen
De volgende regels worden gesteld over de dagen en de tijden waarop huishoudelijke afvalstoffen ter
inzameling mogen worden aangeboden:
a. inzamelmiddelen voor de gebruiker van een perceel moeten worden aangeboden vóór 07.00
uur van de vastgestelde inzameldag, maar niet eerder dan vanaf 18.00 uur van de dag voor
de inzameldag;
b. inzamelmiddelen voor de gebruiker van een perceel moeten na lediging door de inzameldienst
op diezelfde dag uit de openbare ruimte worden verwijderd door de gebruiker;
c. oud papier en karton moeten door de gebruiker van een perceel worden aangeboden vóór
07.00 uur van de vastgestelde inzameldag, maar niet eerder dan vanaf 18.00 uur van de dag
voor de inzameldag.

Artikel 6. Wijze en plaats aanbieding huishoudelijke afvalstoffen
De volgende regels gelden over de plaats en de wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen ter
inzameling moeten worden aangeboden:
a. het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen in inzamelmiddelen dient ordelijk
te geschieden door plaatsing van het inzamelmiddel op het voetpad, zo dicht mogelijk bij de
rijweg, of, bij het ontbreken van een voetpad, aan de kant van de openbare weg, dan wel op
een inzamel- of clusterplaats, zodanig dat het voetgangers- en overige verkeer niet wordt
gehinderd of in de doorgang wordt belemmerd en gevaar of schade wordt voorkomen en
waarbij aanwijzingen van de inzameldienst dienen te worden opgevolgd;
b. inzamelmiddelen dienen goed gesloten te zijn en inzamelvoorzieningen moeten na gebruik
goed gesloten worden;
c. uit de inzamelmiddelen en de inzamelvoorzieningen mag geen huishoudelijk afval steken;
d. er mag naast de inzamelmiddelen en de inzamelvoorzieningen geen huishoudelijk afval
worden geplaatst;
e. het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen en het eigen gewicht van de ter lediging
aangeboden minicontainer mag tezamen in zijn totaliteit niet zwaarder zijn dan 60 kilogram;
f. KCA mag om veiligheidsredenen niet aan de openbare weg worden aangeboden, maar moet
persoonlijk worden overhandigd bij de inzamelplaats als bedoeld in artikel 5 van de
afvalstoffenverordening;
g. bij gebruik van een binnenzak in de minicontainer, dient deze zak te zijn losgemaakt, voordat
de container op de inzameldag wordt aangeboden.

Artikel 7. Gebruik van inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen
Het college stelt de volgende regels voor het gebruik van de inzamelmiddelen en
inzamelvoorzieningen:
a. de inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen zijn in bruikleen verstrekt door of namens de
gemeente en blijven eigendom van de verstrekker;
b. de inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen behoren bij de woning of bij het wooncomplex,
indien deze daarvoor ter beschikking zijn gesteld;

c.

de gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en het onderhoud van de verstrekte
inzamelmiddelen als ware deze zijn eigendom;
d. de gebruiker is verplicht de inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen zodanig te gebruiken
dat deze geen overlast voor derden veroorzaken.

Artikel 8. Fasegewijs invoeren van omgekeerd inzamelen
1. Omgekeerd inzamelen wordt fasegewijs per deel van de gemeente ingevoerd.
2. De datum van inwerkingtreding van omgekeerd inzamelen wordt per deel van de gemeente bij
afzonderlijk besluit bekend gemaakt.

Artikel 9. Intrekken oude uitvoeringsbesluit
Het uitvoeringsbesluit van 6 september 2005 wordt ingetrokken.

Artikel 10. Datum inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op de eerstvolgende dag na de bekendmaking daarvan.

Besloten door het college van Heusden in zijn vergadering van 4 april 2017.
de secretaris,

de burgemeester,

mr. H.J.M. Timmermans

drs. J. Hamming

