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Agendapunt:

Onderwerp:

Het vaststellen van de afvalstoffenverordening gemeente W oerden.

De r a a d v a n d e g e m e e n t e W o e r d e n ;

gelezen het voorstel d.d.

15 november 2016

van:

- burgemeester en wethouders

gelet op het bepaalde in artikel 147 Gemeentewet en de artikelen 10.23, 10.24, tweede lid, 10.25 en
10.26 van de Wet milieubeheer

besluit:
De Afvalstoffenverordening gemeente W oerden 2017 vast te stellen.

Aldus besioten door de raad van de gemeente W oerden in
japęmare

veigadering, gehouden op

21 december 2CĽro

Afvalstoffenverordening gemeente Woerden 2017

De raad van de gemeente Woerden;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 november 2016,
gelet op de artikelen 10.23, 10.24, tweede lid, 10.25 en 10.26 van de Wet milieubeheer;
gezien het verslag van de terinzagelegging;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Afvalstoffenverordening gemeente Woerden 2017

5 1. Algemeen
Artikel 1. Begrippen
In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder perceel: perceel waar
geregeld huishoudelijke afvalstoffen kunnen ontstaan.
Artikel 2. Doelstelling
De toepassing van deze verordening is gericht op de bescherming van het milieu, met inbegrip van
een doelmatig beheer van afvalstoffen.

Ş 2. Huishoudelijke afvalstoffen
Artikel 3. Aanwijzing van de inzameldienst
1. De gemeentelijke inzameldienst is als inzameldienst belast met de inzameling van huishoudelijke
afvalstoffen.
2. Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels stellen over het inzamelen van huishoudelijke
afvalstoffen.
Artikel 4. Regulering van andere inzamelaars
1. Het is voor anderen dan de inzameldienst verboden huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen, tenzij
de inzamelaar:
a. daartoe is aangewezen door burgemeester en wethouders;
b. bij nadere regels van burgemeester en wethouders van het verbod is vrijgesteld; of
c. verplicht is tot inname, bedoeld in artikel 9.5.2, derde lid, aanhef en onderdeel b, of vierde lid, van
de Wet milieubeheer.
2. Burgemeester en wethouders kunnen aan een aanwijzing, bedoeld in het eerste lid, onder a,
voorschriften verbinden en beperkingen stellen. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht
(positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissing) is niet van toepassing.
Artikel 5. Aanwijzing van inzamelplaats
Burgemeester en wethouders dragen zorg voor ten minste één daartoe ter beschikking gestelde
plaats binnen de gemeente, waar in voldoende mate gelegenheid wordt geboden om huishoudelijke
afvalstoffen, met inbegrip van grof huishoudelijk afval, achter te laten.

Artikel 6. Algemene verboden
Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen:
a. ter inzameling aan te bieden aan een ander dan de inzameldienst of een inzamelaar als bedoeld
in artikel 4, eerste lid;
b. over te dragen aan een ander dan een inzamelaar als bedoeld in artikel 4, eerste lid; of
c. achter te laten op een andere plaats dan de inzamelplaats, bedoeld in artikel 5.

Artikel 7. Afvalscheiding
1. Burge me e ste r e n we thoude rs ste lle n re ge ls ove r de be standde le n van huishoude lijke afvalstoffe n
die afzonde rlijk door de inzame ldie nst worde n inge zame ld, ove r de fre que ntie van de inzame ling van
elk van de ze be standde le n, e n ove r de locatie s van de ze inzame ling bij of nabij e lk pe rce e l.
2. In ie de r ge val de volge nde be standde le n huishoude lijke afvalstoffe n worde n afzonde rlijk
ingezameld:
- groe nte -, fruit- e n tuinafval;
- papie r e n karton;
- plastic ve rpakkinge n, me tale n ve rpakkinge n e n dranke nkartons (pmd);
- glas;
- textiel;
- kunststof ve rpakkingsmate riaal;
- e le ktrische of e le ktronische apparatuur;
- kle in che misch afval;
- bouw- e n sloopafval;
- verduurzaamd hout;
- grof tuinafval;
- grof huishoude lijk afval;
- asbe st e n asbe sthoude nde stoffe n;
- me tale n;
- gips e n gasbe ton;
-zand;
-grond;
- autobande n van pe rsone nauto's
- huishoude lijk re stafval.
3. In he t be lang van e e n doe lmatig afvalstoffe nbe he e r kunne n burge me e ste r e n wethouders de
aanwijzing van afzonde rlijk in te zamelen be standde le n van huishoude lijke afvalstoffe n, be doe ld in he t
tweede lid, of fractie s daarvan, achte rwe ge late n.
Artikel 8. Gescheiden aanbieding
1. He t is verboden de be standde le n van huishoude lijke afvalstoffe n, be doe ld in artikel 7, anders dan
afzonderlijk:
a. ter inzame ling aan te bie de n;
b. achter te late n op e e n inzame lplaats, be doe ld in artikel 5.
2. Burge me e ste r e n we thoude rs kunne n nade re re ge ls ste lle n. De ze re ge ls kunne n voor cate gorie ën
van ge valle n of pe rsone n e e n vrijste lling inhoude n van he t ve rbod, be doe ld in he t e e rste lid.
Artikel 9. Tijdstip van aanbieding
Het is verboden huishoude lijke afvalstoffe n te r inzame ling aan te bie de n ande rs dan op de door
burgemeester e n we thoude rs daartoe be paalde dag e n tijde n. De ze kunne n voor ve rschille nde
bestanddelen ve rschille nd worde n vastge ste ld
Artikel 10. Wijze en plaats van aanbieding
1. He t is verboden huishoude lijke afvalstoffe n te r inzame ling aan te bie de n ande rs dan in
overeenstemming me t de door burge me e ste r e n we thoude r te ste lle n re ge ls ove r he t ge bruik van:
a. inzame lmidde le n voor he t aanbie de n te r inzame ling bij e e n pe rce e l;
b. inzamelvoorzieningen voor he t aanbie de n te r inzame ling nabij e e n pe rce e l.
2. He t is verboden om e e n inzame lmidde l na afloop van de tijde n, be doe ld in artikel 9, buite n e e n
perceel te late n staan.
3. Burge me e ste r e n we thoude rs kunne n nade re re ge ls ste lle n voor cate gorie ën van pe rce le n. De ze
regels kunne n e e n vrijste lling van he t ve rbod inhoude n.

Ş 3. Be drijfsafvalstoffe n
Artikel 11. Inzameling bedrijfsafvalsto ffen do o r inzameldienst
Burgemeester e n we thoude rs kunne n be standde le n van be drijfsafvalstoffe n aanwijze n die worde n
ingezameld door de inzame ldie nst die is aangewezen krachte ns artike l 3, in gevallen waarin de voor
deze inzame ling krachte ns Ve rorde ning re inigingshe ffinge n 2017 ve rschuldigde he ffing is voldaan.

Artikel 12. Aanbieden ter inzameling van bed rijfsafvalstoffen
Het is verboden anders dan in overeenstemming met artikel 11 bedrijfsafvalstoffen ter inzameling door
de inzameldienst aan te bieden, aan de inzameldienst over te dragen of bij de inzamelplaats, bedoeld
in artikel 5, achter te laten.
Artikel 13. Regeling van inzameling van bedrijfsafvalstoffen
1. Het is verboden bedrijfsafvalstoffen ter inzameling aan te bieden anders dan in overeenstemming
met de door burgemeester en wethouders te stellen regels over de dagen, tijden, wijzen en plaatsen
van inzameling van de krachtens artikel 11 aangewezen bedrijfsafvalstoffen.
2. Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels stellen voor het aanbieden of overdragen van
bedrijfsafvalstoffen. Deze regels kunnen mede worden vastgesteld voor anderen dan de
inzameldienst. Deze regels kunnen een vrijstelling van het verbod, bedoeld in het eerste lid, inhouden.

ŝ 4. Zwerfafval e n ove rige
Artikel 14. Dumpingsverbo d
1. He t is verboden zonde r onthe ffing van burge me e ste r e n we thoude rs, buite n e e n inrichting, hinde r of
nadelige be ïnvloe ding van he t milie u te ve roorzake n, door e e n afvalstof, e e n stof of e e n voorwe rp op
of in de bode m te bre nge n, te storte n, te houde n, achte r te late n of ande rszins daar te plaatse n.
2. He t e e rste lid is nie t van toe passing op:
a. he t aanbie de n, ove rdrage n of achte rlate n van huishoude lijke afvalstoffe n of be drijfsafvalstoffe n in
overeenstemming me t de ze ve rorde ning;
b. he t composte re n van huishoude lijk groe nte -, fruit- of tuinafval op he t pe rce e l waar dit is ontstaan;
c. he t lade n, losse n of ve rvoe re n van afvalstoffe n, me t inbe grip van daarbij nie t te ve rmijde n plaatsing
van afvalstoffe n, stoffe n of voorwerpen op de weg, be doe ld in artikel 1 van de We ge nve rke e rswe t
1994;
d. hande linge n die zijn ve rbode n bij of krachte ns de We t bode mbe sche rming, de Wate rwe t of he t
Besluit bode mkwalite it.
3. Indie n de ove rtre de r van dit artike l onbe ke nd is, wordt de pe rsoon tot wie de aange troffe n afvalstof,
stof of voorwe rp kan worde n he rle id, ge acht te he bbe n ge hande ld in strijd me t dit artike l.
Artikel 15. Zwerfafval in de o penbare ruimte
1. He t is verboden huishoude lijke afvalstoffe n van be pe rkte omvang e n ge wicht die zijn ontstaan
buiten e e n pe rce e l, achte r te late n in de ope nbare ruimte , ande rs dan in daartoe be ste mde
afvalbakken of ande re midde le n te r inzame ling van de ze afvalstoffe n.
2. Re clame drukwe rk, ande r promotie mate riaal e n de ve rpakking daarvan, die in weerwil van he t
eerste lid in de ope nbare ruimte wordt we gge worpe n of achte rge late n, wordt te rstond opge ruimd door
degene die he t in de be tre ffe nde omge ving onde r he t publie k ve rspre idde .
3. He t is verboden te r inzame ling ge re e dstaande afvalstoffe n of inzame lmidde le n te doorzoeken o f t e
verspreiden, te stote n, te schoppe n, omve r te werpen of door de ze ande rszins te be hande le n.
Artikel 16. Zwerfafval ro ndo m inrichtingen
1. D e g e n e die e e n inrichting drijft waar e e t - of drinkware n worde n ve rkocht die te r plaatse kunne n
worden ge nuttigd draagt zorg voor de aanwe zighe id in of nabij de inrichting, van e e n ste e ds voor
gebruik door he t publie k be schikbare e n tijdig ge le e gde afvalbak of soortge lijk midde l voor he t houde n
van afval.
2. De ge ne die de inrichting drijft verwijdert zo vaak als nodig e te nsware n, ve rpakkinge n, afval of
andere mate riale n die ke nne lijk uit de inrichting afkomstig zijn of voor de inrichting zijn be ste md
binnen e e n straal van te n minste 25 me te r van de inrichting.
3. De vorige le de n ge lde n nie t voor situatie s waarin wordt voorzie n door he t Activite ite nbe sluit
milieubeheer.
Artikel 17. Afval en vero ntreiniging o p de weg
1. He t is verboden e e n we g, be doe ld in artikel 1 van de Wegenverkeerswet 1994, te ve rontre inige n of
het milie u nade lig te be ïnvloe de n door afvalstoffe n, stoffe n of voorwe rpe n te lade n, te losse n o f t e
vervoeren of ande re we rkzaamhe de n te ve rrichte n.
2. De ge ne die in strijd me t he t e e rste lid de we g ve rontre inigt of he t milie u nade lig be ïnvloe dt of die ns
opdrachtgever zorgt te rstond na de be ëindiging van de werkzaamheden van die dag voor he t re inige n
van de we g, of zoveel e e rde r als nodig is om de ve ilighe id van he t ve rke e r of de be sche rming van he t
wegdek te ve rze ke re n.

Artikel 18. Geen opslag van afval in de open luch t
Het is verboden afvalstoffen op een voor het publiek waarneembare plaats in de open lucht en buiten
een inrichting als bedoeld in artikel 1.1 van de Wet milieubeheer op te slaan of opgeslagen te hebben,
anders dan door het in overeenstemming met paragraaf 2 van deze verordening aanbieden of
overdragen van huishoudelijke afvalstoffen.
Artikel 19. Ontdoen van autowrakken
Het is verboden zich te ontdoen van een autowrak dat afkomstig is van een perceel, anders dan door
afgifte aan een inrichting als bedoeld in artikel 6 van het Besluit beheer autowrakken.

ş 5. Handhaving en toezicht
Artikel 20. Strafbare feiten
Overtreding van artikel 4, artikel 6 of van artikel 8 tot en met artikel 10 en artikel 12 tot en met artikel
19, is een strafbaar feit als bedoeld in artikel 1a, onderdeel 3, van de Wet op de economische
delicten.
Artikel 21. Toezichthouders
Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de
krachtens artikel 5.10, derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht door
burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaren.

ş 6. Slotbepalingen
Artikel 22. Intrekking oude verordening
De 'Afvalstoffenverordening gemeente W oerden', vastgesteld op 19 december 2002 wordt
ingetrokken.
Artikel 23. Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: Afvalstoffenverordening gemeente W oerden 2017.
Artikel 24. Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2017.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 21 december 2016,
De griffier,

De voorzitter,

E.M. Geldorp

V.J.H. Molkenboer
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Afvalstoffenverordening gemeente Woerden 2017
De raad van de gemeente Woerden;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 november 2016,
gelet op de artikelen 10.23, 10.24, tweede lid, 10.25 en 10.26 van de Wet milieubeheer;
gezien het verslag van de terinzagelegging;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Afvalstoffenverordening gemeente Woerden 2017

Ŝ 1. Algemeen
Artikel 1. Begri ppen
In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder perc eel: perc eel waar
geregeld huishoudelijke afvalstoffen kunnen ontstaan.
Artikel 2. Doelstelli ng
De toepassing van deze verordening is gericht op de besc herming van het milieu, met inbegrip van
een doelmatig beheer van afvalstoffen.

ş 2. Huishoudelijke afvalstoffen
Artikel 3. Aanwijzing van de i nzameldi enst
1. De gemeentelijke inzameldienst is als inzameldienst belast met de inzameling van huishoudelijke
afvalstoffen.
2. Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels stellen over het inzamelen van huishoudelijke
afvalstoffen.
Artikel 4. Reguleri ng van andere i nzamelaars
1. Het is voor anderen dan de inzameldienst verboden huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen, tenzij
de inzamelaar:
a. daartoe is aangewezen door burgemeester en wethouders;
b. bij nadere regels van burgemeester en wethouders van het verbod is vrijgesteld; of
c. verplicht is tot inname, bedoeld in artikel 9.5.2, derde lid, aanhef en onderdeel b, of vierde lid, van
de Wet milieubeheer.
2. Burgemeester en wethouders kunnen aan een aanwijzing, bedoeld in het eerste lid, onder a,
voorschriften verbinden en beperkingen stellen. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrec ht
(positieve fictieve besc hikking bij niet tijdig beslissing) is niet van toepassing.
Artikel 5. Aanwi jzi ng van i nzamelplaats
Burgemeester en wethouders dragen zorg voor ten minste één daartoe ter besc hikking gestelde
plaats binnen de gemeente, waar in voldoende mate gelegenheid wordt geboden om huishoudelijke
afvalstoffen, met inbegrip van grof huishoudelijk afval, ac hter te laten.

Artikel 6. Algemene verboden
Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen:
a. ter inzameling aan te bieden aan een ander dan de inzameldienst of een inzamelaar als bedoeld
in artikel 4, eerste lid;
b. over te dragen aan een ander dan een inzamelaar als bedoeld in artikel 4, eerste lid; of
c. achter te laten op een andere plaats dan de inzamelplaats, bedoeld in artikel 5.

Artikel 7. Afvalscheiding
1. Burgemeester en wethouders stellen regels over de bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen
die afzonderlijk door de inzameldienst worden ingezameld, over de frequentie van de inzameling van
elk van deze bestanddelen, en over de locaties van deze inzameling bij of nabij elk perceel.
2. In ieder geval de volgende bestanddelen huishoudelijke afvalstoffen worden afzonderlijk
ingezameld:
- groente-, fruit- en tuinafval;
- papier en karton;
- plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons (pmd);
-glas;
- textiel;
- kunststof verpakkingsmateriaal;
- elektrische of elektronische apparatuur;
- klein chemisch afval;
- bouw- en sloopafval;
- verduurzaamd hout;
- grof tuinafval;
- grof huishoudelijk afval;
- asbest en asbesthoudende stoffen;
- metalen;
- gips en gasbeton;
-zand;
- grond;
- autobanden van personenauto's
- huishoudelijk restafval.
3. In het belang van een doelmatig afvalstoffenbeheer kunnen burgemeester en wethouders de
aanwijzing van afzonderlijk in te zamelen bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen, bedoeld in het
tweede lid, of fracties daarvan, achterwege laten.
Artikel 8. Gescheiden aanbieding
1. Het is verboden de bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen, bedoeld in artikel 7, anders dan
afzonderlijk:
a. ter inzameling aan te bieden;
b. achter te laten op een inzamelplaats, bedoeld in artikel 5.
2. Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels stellen. Deze regels kunnen voor categorieën
van gevallen of personen een vrijstelling inhouden van het verbod, bedoeld in het eerste lid.
Artikel 9. Tijdstip van aanbieding
Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling aan te bieden anders dan op de door
burgemeester en wethouders daartoe bepaalde dag en tijden. Deze kunnen voor verschillende
bestanddelen verschillend worden vastgesteld
Artikel 10. Wijze en plaats van aanbieding
1. Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling aan te bieden anders dan in
overeenstemming met de door burgemeester en wethouder te stellen regels over het gebruik van:
a. inzamelmiddelen voor het aanbieden ter inzameling bij een perceel;
b. inzamelvoorzieningen voor het aanbieden ter inzameling nabij een perceel.
2. Het is verboden om een inzamelmiddel na afloop van de tijden, bedoeld in artikel 9, buiten een
perceel te laten staan.
3. Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels stellen voor categorieën van percelen. Deze
regels kunnen een vrijstelling van het verbod inhouden.

ŝ 3. Bedrijfsafvalstoffen
Artikel 11. Inzameli ng bedri jfsafvalstoffen door i nzameldi enst
Burgemeester en wethouders kunnen bestanddelen van bedrijfsafvalstoffen aanwijzen die worden
ingezameld door de inzameldienst die is aangewezen krac htens artikel 3, in gevallen waarin de voor
deze inzameling krac htens Verordening reinigingsheffingen 2017 versc huldigde heffing is voldaan.

Artikel 12. Aanbieden t er inzameling van bedrijfsafvalst offen
Het is verboden anders dan in overeenstemming met artikel 11 bedrijfsafval stoffen ter inzamel ing door
de inzamel dienst aan te bieden, aan de inzamel dienst over te dragen of bij de inzamel pl aats, bedoel d
in artikel 5, achter te l aten.
Artikel 13. Regeling van inzameling van bedrijfsafvalst offen
1. Het is verboden bedrijfsafval stoffen ter inzamel ing aan te bieden anders dan in overeenstemming
met de door burgemeester en wethouders te stel l en regel s over de dagen, tijden, wijzen en pl aatsen
van inzamel ing van de krachtens artikel 11 aangewezen bedrijfsafval stoffen.
2. Burgemeester en wethouders kunnen nadere regel s stel l en voor het aanbieden of overdragen van
bedrijfsafvalstoffen. Deze regel s kunnen mede worden vastgestel d voor anderen dan de
inzameldienst. Deze regel s kunnen een vrijstel l ing van het verbod, bedoel d in het eerste l id, inhouden.

ş 4. Zwerfafval en overige
Artikel 14. Dumpingsverbod
1. Het is verboden zonder ontheffing van burgemeester en wethouders, buiten een inrichting, hinder of
nadelige beïnvl oeding van het mil ieu te veroorzaken, door een afval stof, een stof of een voorwerp op
of in de bodem te brengen, te storten, te houden, achter te l aten of anderszins daar te pl aatsen.
2. Het eerste l id is niet van toepassing op:
a. het aanbieden, overdragen of achterl aten van huishoudel ijke afval stoffen of bedrijfsafval stoffen in
overeenstemming met deze verordening;
b. het composteren van huishoudel ijk groente-, fruit- of tuinafval op het perceel waar dit is ontstaan;
c. het l aden, l ossen of vervoeren van afval stoffen, met inbegrip van daarbij niet te vermijden pl aatsing
van afval stoffen, stoffen of voorwerpen op de weg, bedoel d in artikel 1 van de Wegenverkeerswet
1994;
d. handel ingen die zijn verboden bij of krachtens de Wet bodembescherming, de Waterwet of het
Besluit bodemkwal iteit.
3. Indien de overtreder van dit artikel onbekend is, wordt de persoon tot wie de aangetroffen afval stof,
stof of voorwerp kan worden herl eid, geacht te hebben gehandel d in strijd met dit artikel .
Artikel 15. Zwerfafval in de openbare ruimt e
1. Het is verboden huishoudel ijke afval stoffen van beperkte omvang en gewicht die zijn ontstaan
buiten een perceel , achter te l aten in de openbare ruimte, anders dan in daartoe bestemde
afvalbakken of andere middel en ter inzamel ing van deze afval stoffen.
2. Recl amedrukwerk, ander promotiemateriaal en de verpakking daarvan, die in weerwil van het
eerste l id in de openbare ruimte wordt weggeworpen of achtergel aten, wordt terstond opgeruimd door
degene die het in de betreffende omgeving onder het publ iek verspreidde.
3. Het is verboden ter inzamel ing gereedstaande afval stoffen of inzamel middel en te doorzoeken of te
verspreiden, te stoten, te schoppen, omver te werpen of door deze anderszins te behandel en.
Artikel 16. Zwerfafval rondom inricht ingen
1. Degene die een inrichting drijft waar eet- of drinkwaren worden verkocht die ter pl aatse kunnen
worden genuttigd draagt zorg voor de aanwezigheid in of nabij de inrichting, van een steeds voor
gebruik door het publ iek beschikbare en tijdig gel eegde afval bak of soortgel ijk middel voor het houden
van afval.
2. Degene die de inrichting drijft verwijdert zo vaak al s nodig etenswaren, verpakkingen, afval of
andere material en die kennel ijk uit de inrichting afkomstig zijn of voor de inrichting zijn bestemd
binnen een straal van ten minste 25 meter van de inrichting.
3. De vorige l eden gel den niet voor situaties waarin wordt voorzien door het Activiteitenbesl uit
milieubeheer.
Artikel 17. Afval en veront reiniging op de weg
1. Het is verboden een weg, bedoel d in artikel 1 van de Wegenverkeerswet 1994, te verontreinigen of
het mil ieu nadel ig te beïnvl oeden door afval stoffen, stoffen of voorwerpen te l aden, te l ossen o f t e
vervoeren of andere werkzaamheden te verrichten.
2. Degene die in strijd met het eerste l id de weg verontreinigt of het mil ieu nadel ig beïnvl oedt of diens
opdrachtgever zorgt terstond na de beëindiging van de werkzaamheden van die dag voor het reinigen
van de weg, of zoveel eerder al s nodig is om de veil igheid van het verkeer of de bescherming van het
wegdek te verzekeren.

Artikel 18. Geen opslag van afval i n de open lucht
Het is verboden afvalstoffen op een voor het publiek waarneembare plaats in de open luc ht en buiten
een inric hting als bedoeld in artikel 1.1 van de Wet milieubeheer op te slaan of opgeslagen te hebben,
anders dan door het in overeenstemming met paragraaf 2 van deze verordening aanbieden of
overdragen van huishoudelijke afvalstoffen.
Artikel 19. Ontdoen van autowrakken
Het is verboden zic h te ontdoen van een autowrak dat afkomstig is van een perc eel, anders dan door
afgifte aan een inric hting als bedoeld in artikel 6 van het Besluit beheer autowrakken.

ş 5. Handhaving en toezic ht
Artikel 20. Strafbare fei ten
Overtreding van artikel 4, artikel 6 of van artikel 8 tot en met artikel 10 en artikel 12 tot en met artikel
19, is een strafbaar feit als bedoeld in artikel 1a, onderdeel 3, van de Wet op de ec onomisc he
delicten.
Artikel 21. Toezichthouders
Met het toezic ht op de naleving van het bepaalde bij of krac htens deze verordening zijn belast de
krachtens artikel 5.10, derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrec ht door
burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaren.

ş 6. Slotbepalingen
Artikel 22. Intrekki ng oude verordeni ng
De 'Afvalstoffenverordening gemeente Woerden', vastgesteld op 19 december 2002 wordt
ingetrokken.
Artikel 23. Ci teerti tel
Deze verordening wordt aangehaald als: Afvalstoffenverordening gemeente Woerden 2017.
Artikel 24. Inwerki ngtredi ng
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2017.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 21 dec ember2u16,
De griffier,,
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De voorzitter,
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