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Raadsvoorstel (14R.00448) inzake duurzaam inzamelen huishoudelijk afval
De voorzitter gaat ervan uit dat alle technische / informatieve vragen over het stuk aan de
opsteller zijn gesteld, zodat de vergadering hier niet mee wordt belast. De
bereikbaarheidsgegevens staan op het stuk.

1. Doel van de bespreking
De commissie adviseert de raad over het inzamelen van huishoudelijk afval volgens de
methode “anders omgekeerd inzamelen” in de gehele gemeente. Voor de behandeling is
wethouder Stolk uitgenodigd. Er wordt een (formeel) besluit aan de raad gevraagd.
2. Voorgeschiedenis
Eind 2012 heeft de raad het Afvalbeheerplan 2013-2017 vastgesteld. Daarna liep van 1
november 2013 tot 1 mei 2014 een proef “omgekeerd afvalinzamelen” in twee
deelgebieden van de gemeente. De evaluatie van die proef heeft mede geleid tot het
thans voorliggende aanpassingsvoorstel van het Afvalbeheerplan 2013-2017.
3. Bijzonderheden
Uit het voorstel is niet direct op te maken op grond van welke bevoegdheid de raad de
wijziging van het inzamelen van huishoudelijk afval wordt voorgelegd. In deze annotatie
wordt ervan uitgegaan dat dit de artikelen 10.21 en verder uit de Wet Milieubeheer
(WMb) zijn (zie bijlage hieronder). Bij het vaststellen van het Afvalbeheerplan 2013-2017
in 2012 was dit het geval.
In artikel 10.26 WMb staat dat, indien de raad voornemens is een besluit te nemen
inzake afwijken van de “hoofdregel” zoals genoemd in artikel 10.21 WMb, de
participatie- en inspraakverordening gemeente Woerden krachtens artikel 150
Gemeentewet van toepassing is (zie: http://www.woerden.nl/regelgeving/participatie-eninspraakverordening-gemeente-woerden).
De commissie kan het college vragen of de juridische grondslag van dit voorstel de
relevante bepalingen uit de Wet Milieubeheer zijn en of het dan in dit geval ook
noodzakelijk is, vóórdat de raad een formeel besluit neemt over de wijze waarop het
huishoudelijk afval voortaan wordt opgehaald, de inwoners conform de inspraak- en
participatieverordening gemeente Woerden te betrekken bij de beleidsvoorbereidingen.
Daarnaast kan de commissie het college vragen hoe dit traject eventueel alsnog kan
worden vormgegeven of wat de (juridische) consequenties kunnen zijn als het
participatietraject niet zou worden doorlopen. Na de vaststelling van het Afvalbeheerplan
2014-2017 ontving de raad destijds een aantal burgerbrieven, waarin werd gesteld dat
het verplichte participatietraject niet is gevolgd.
4. Vervolgprocedure
De commissie bepaalt of dit voorstel in huidige vorm kan worden doorgeleid naar de
raadsvergadering van 27 november aanstaande.

Bijlage artikelen uit Wet Milieubeheer
Artikel 10.21
1. De gemeenteraad en burgemeester en wethouders dragen, al dan niet in samenwerking met
de gemeenteraad en burgemeester en wethouders van andere gemeenten, ervoor zorg dat ten
minste eenmaal per week de huishoudelijke afvalstoffen met uitzondering van grove
huishoudelijke afvalstoffen worden ingezameld bij elk binnen haar grondgebied gelegen perceel
waar zodanige afvalstoffen geregeld kunnen ontstaan.
2. Groente-, fruit- en tuinafval wordt daarbij in ieder geval afzonderlijk ingezameld.
3. De gemeenteraad kan besluiten tot het afzonderlijk inzamelen van andere bestanddelen van
huishoudelijke afvalstoffen.
Artikel 10.22


1. Elke gemeente draagt er zorg voor:
o a. dat grove huishoudelijke afvalstoffen worden ingezameld bij elk binnen haar
grondgebied gelegen perceel waar zodanige afvalstoffen ontstaan, en
o b. dat er op ten minste één daartoe ter beschikking gestelde plaats binnen de
gemeente of binnen de gemeenten waarmee wordt samengewerkt, in voldoende
mate gelegenheid wordt geboden om grove huishoudelijke afvalstoffen achter te
laten.



2. In het belang van een doelmatig beheer van grove huishoudelijke afvalstoffen kan bij
algemene maatregel van bestuur worden bepaald dat het eerste lid geheel of gedeeltelijk
buiten toepassing blijft met betrekking tot bij de maatregel aangewezen categorieën van
grove huishoudelijke afvalstoffen, al dan niet voor zover deze vrijkomen in een
hoeveelheid of een omvang die, of een gewicht dat groter is dan bij de maatregel is
aangegeven.

Artikel 10.26
1. De gemeenteraad kan, in afwijking van artikel 10.21, in het belang van een doelmatig beheer
van huishoudelijke afvalstoffen bij de afvalstoffenverordening bepalen dat:
o
o
o
o
o

a. huishoudelijke afvalstoffen worden ingezameld nabij elk perceel;
b. huishoudelijke afvalstoffen worden ingezameld met een daarbij aangegeven
regelmaat;
c. in een gedeelte van het grondgebied van de gemeente geen huishoudelijke
afvalstoffen worden ingezameld;
d. daarbij aangegeven bestanddelen van het groente-, fruit- en tuinafval
afzonderlijk worden ingezameld;
e. groente-, fruit- en tuinafval met andere daarbij aangegeven bestanddelen van
huishoudelijke afvalstoffen afzonderlijk van het overige huishoudelijk afval wordt
ingezameld.

2. De gemeenteraad betrekt bij de voorbereiding van een zodanig besluit de ingezetenen en
belanghebbenden, op de wijze voorzien in de krachtens artikel 150 van de Gemeentewet
vastgestelde verordening.

Artikel 15.33
1. De gemeenteraad kan ter bestrijding van de kosten die voor haar verbonden zijn aan het
beheer van huishoudelijke afvalstoffen een heffing instellen, waaraan kunnen worden
onderworpen degenen die, al dan niet krachtens een zakelijk of persoonlijk recht, gebruik maken
van een perceel ten aanzien waarvan krachtens de artikelen 10.21 en 10.22 een verplichting tot
het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.
2. Voor de toepassing van het eerste lid, wordt:
o

o

o

a. gebruikmaken van een perceel door de leden van een huishouden
aangemerkt als gebruikmaken door het door de in artikel 231, tweede lid,
onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar aangewezen
lid van dat huishouden;
b. gebruikmaken door degene aan wie een deel van een perceel in gebruik is
gegeven, aangemerkt als gebruikmaken door degene die dat deel in gebruik
heeft gegeven, met dien verstande dat degene die het deel in gebruik heeft
gegeven, bevoegd is de heffing als zodanig te verhalen op degene aan wie dat
deel in gebruik is gegeven;
c. het ter beschikking stellen van een perceel voor volgtijdig gebruik aangemerkt
als gebruikmaken door degene die dat perceel ter beschikking heeft gesteld, met
dien verstande dat degene die het perceel ter beschikking heeft gesteld,
bevoegd is de heffing als zodanig te verhalen op degene aan wie het perceel ter
beschikking is gesteld.

3. Onder de in het eerste lid bedoelde kosten wordt mede verstaan de omzetbelasting die
ingevolge de Wet op het BTW-compensatiefonds recht geeft op een bijdrage uit het fonds.
4. Met betrekking tot deze heffingen zijn de artikelen 216 tot en met 219 en 230 tot en met 257
van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.

