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Onderwerp Afvalstoffenverordening Beemster 2016 

 

Middenbeemster, 25 oktober 2016 

 

Aan de raad 

 

Inleiding en probleemstelling 

De wijze waarop wordt omgegaan met afval is de laatste jaren sterk in ontwikkeling. Nieuwe 

technieken en nieuwe manieren voor het (gescheiden) inzamelen van afval spelen steeds 

meer in op de term “afval is grondstof”. De Afvalstoffenverordening gemeente Beemster 

2009 en het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Beemster 2009 bevatten 

onvoldoende grondslagen en informatie om uitvoering te geven aan nieuwe ontwikkelingen. 

Daarnaast speelt mee dat gemeente Purmerend als inzamelaar nog niet (formeel) was 

aangewezen in de Afvalstoffenverordening gemeente Beemster 2009 als inzameldienst. 

 

Oplossingsrichting 

De nu voorgestelde Afvalstoffenverordening Beemster 2016 is gebaseerd op de Model-

Afvalstoffenverordening 2015 van de VNG. 

Belangrijke elementen die – ten opzichte van de oude afvalstoffenverordening – anders zijn: 

 De afdeling Uitvoering van gemeente Purmerend wordt als inzameldienst aangewezen; 

 De milieustraat aan de Van IJsendijkstraat te Purmerend wordt aangewezen als 

inzamelplaats waar in voldoende mate (dus ook buiten kantoortijden en/of weekend) 

huishoudelijk afval achter gelaten kan worden; 

 De afvalstoffenverordening is afgestemd op de nieuwe praktijk van afvalinzameling, 

bijvoorbeeld de lijst van huishoudelijke afvalstoffen die gescheiden dienen te worden is 

uitgebreid; 

 De afvalstoffenverordening is wetstechnisch gemoderniseerd. 

 

Het nieuwe Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Beemster 2016 is geheel afgestemd 

op de nieuwe afvalstoffenverordening en zal worden vastgesteld door het college nadat de 

nieuwe afvalstoffenverordening rechtskracht heeft verkregen. 

 

Meetbare doelstelling 

De Afvalstoffenverordening Beemster 2016 biedt qua handhaafbaarheid meer duidelijkheid.  

Voor zover er sprake zal zijn van handhaafbare kwesties kan dit worden gemonitord en kan 

worden bijgestuurd. 

 

Financiële consequenties 

De invoering van de Afvalstoffenverordening Beemster 2016 en het Uitvoeringsbesluit 

Afvalstoffenverordening Beemster 2016 geven geen financiële consequenties. 
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Overige consequenties 

Overeenkomstig artikel 10.26, tweede lid Wet milieubeheer heeft de concept-

afvalstoffenverordening (en in het verlengde daarvan het concept-uitvoeringsbesluit) vanaf 

15 augustus tot en met 26 september 2016 ter inzage gelegen. 

Behoudens een vraag van de VVD zijn er geen reacties ingekomen. 

 

De vraag van de VVD was als volgt: “Nieuwe afvalstoffenverordening Beemster 2016. Art 2 

meldt dat restafval minstens 1x per 2 weken wordt opgehaald. Dit staat haaks op het signaal 

dat wij aan u mee gaven om restafval minder frequent op te halen en zo afvalscheiding 

actiever aan te jagen. Die mogelijkheid ontneemt u zichzelf als u de 2 weken keihard in deze 

verordening zet die nog zoveel jaren geldig is. Is dit een  gemiste kans of een bewuste 

keuze?” 

 

Aanvankelijk is dit op 6 september 2016 (bij de beantwoording van technische vragen: 

vragen VVD) als volgt beantwoord. “Dit is door u scherp opgemerkt. Wij zullen dit veranderen 

in: Strekking van artikel 2 Frequentie en locatie van inzamelen zal worden:  

1. Burgemeester en wethouders kunnen de frequentie van inzameling vaststellen van alle 

categorieën huishoudelijke afvalstoffen die afzonderlijk bij of nabij elk perceel worden 

ingezameld. 

2. Als het als gevolg van werkzaamheden niet mogelijk is om het perceel of de 

clusterplaatsen te bereiken, kunnen burgemeester en wethouders voor de duur van de 

werkzaamheden tijdelijk andere plaatsen aanwijzen.” 

 

Met betrekking tot het antwoord heeft Juridische Zaken aangeven dat dit risico’s met zich 

meebrengt: De Wet milieubeheer gaat ervan uit dat de frequentie van inzamelen door de 

raad zelf in de verordening wordt vastgelegd. De gemeenteraad heeft niet de bevoegdheid 

het vaststellen van de frequentie te delegeren aan het college. Gebeurt dit toch, dan is de 

kans aanwezig dat deze bepaling in een gerechtelijke procedure onverbindend wordt 

verklaard. 

Voor de goede orde: de afvalstoffenverordening in deze vorm doet niet af aan eventuele 

ambities op het gebied van afvalscheiding. Echter: voordat je deze ambities daadwerkelijk 

gaat uitvoeren moet je deze uitwerken in een functioneel plan en dit vaststellen. Voor wat de 

afvalstoffenverordening betreft kan deze dan met een wijziging volstaan. We kunnen de nu 

voorliggende afvalstoffenverordening dus ongewijzigd laten. 

 

Monitoring evaluatie 

Niet van toepassing. 

 

Voorgesteld besluit 

De Afvalstoffenverordening Beemster 2016. 

 

Communicatie/Participatie 

Belangrijk om te beseffen is dat inzamelen van afval vooral te maken heeft met gedrag van 

inwoners. Met andere woorden: draagvlak bij inwoners creëren is een héél belangrijk punt. 

Dit betekent het inzetten van een structurele informatiestroom richting de bewoners over het 

waarom van de afvalscheiding. Kortweg gesteld, we zullen blijvend communiceren. 


