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1. Samenvatting
Naar aanleiding van de herindeling en in het kader van de Wet Arhi moeten ook de
afvalstoffenverordeningen van de verschillende voormalige gemeentes worden
geharmoniseerd en geactualiseerd. Omdat keuzes op het gebied van afval directe invloed
hebben op onze inwoners zal de verordening en het uitvoeringsbesluit dat daaruit voort
komt ter inspraak openbaar worden gemaakt.
De afvalstoffenverordening is gebaseerd op het meest recente model van de VNG uit 2015.
Vasthouden aan dit model heeft als bijkomend voordeel dat het zorgt voor uniformiteit van
de afvalstoffenverordeningen door heel Nederland. Daarnaast is bij deze
afvalstoffenverordening rekening gehouden met het door u vastgestelde beleid omtrent
afvalinzameling in het Grondstoffenbeleid 2020-2030.
De afvalstoffenverordening borgt de bevoegdheid van de gemeente om een afvalinzamelaar
voor huishoudelijk afval aan te wijzen en aanvullende regels hieromtrent vast te stellen. Zo
wordt er ook ingegaan op (zwerf)afval in de openbare ruimte, tijdstippen van afval
aanbieden en onderscheid in afvalstromen.
2. Gevraagd of voorgesteld besluit
Het concept van de afvalstoffenverordening wordt ter informatie aangeboden aan de raad,
hier hoeft nog geen besluit over worden genomen. Opmerkingen van de raad kunnen
worden verwerkt in de stukken. Tegelijkertijd zal de verordening en daarbij behorende
stukken openbaar worden gemaakt zodat inwoners hier inspraak op kunnen leveren.
3. Inleiding
3.1 Aanleiding
Door de vier voormalige gemeenten zijn eerder vergelijkbare afvalstoffenverordeningen
vastgesteld. Op grond van de Wet Arhi hebben deze verordeningen nog een
geldigheidsduur van 2 jaar na de herindeling. Voor het einde van 2020 moest daarom een
nieuwe verordening worden opgesteld. Aangezien een zorgvuldige inspraakprocedure
minstens twee maanden in beslag neemt, is ervoor gekozen om eerst de oude verordening
van voormalig gemeente Winsum algemeen geldend te verklaren voor de hele gemeente.
Dit is door uw raad besloten op 16 december 2020.
Ondertussen is er een nieuwe afvalstoffenverordening voor het Hogeland opgesteld. In
deze verordening worden ook enkele bevoegdheden bij het college gelegd. Voor de
uitvoering hiervan is ook een besluit nodig. Op dit uitvoeringsbesluit is ook inspraak door de
inwoners van toepassing.
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3.2 Bevoegdheid raad
Op grond van artikel 10.23, 10.24, tweede lid, 10.25 en 10.26 van de Wet milieubeheer zijn
gemeenten verplicht tot het opstellen van een Afvalstoffenverordening en inwoners de
gelegenheid te geven hierop te reageren.
3.3 Wettelijk- of beleidskader
- Gemeentewet;
- Wet Arhi;
- Wet milieubeheer;
- Inspraakverordening;
- Grondstoffenbeleid 2020 – 2030 van Het Hogeland
3.4 Historische context
De gemeenten Winsum, Eemsmond, De Marne en Bedum hadden allen hun eigen
afvalstoffenverordening. In het kader van de herindeling en het nieuw vastgestelde
Grondstoffenbeleid 2020-2030 is er een nieuwe afvalstoffenverordening nodig. Aangezien
een zorgvuldige inspraakprocedure minstens twee maanden in beslag neemt, is ervoor
gekozen om eerst de oude verordening van voormalig gemeente Winsum algemeen
geldend te verklaren voor de hele gemeente. Dit is door uw raad besloten op 16 december
2020. Ondertussen is er gewerkt aan een nieuwe afvalstoffenverordening. De voorliggende
verordening is gebaseerd op het meest recente model van de Vereniging Nederlandse
Gemeenten (VNG), om zo tot meer uniform begripsuitleg in Nederland te komen.
4. Beoogd resultaat (of effect)
Een geharmoniseerde en actuele afvalstoffenverordening met een daarbij behorend
uitvoeringsbesluit welke na de inspraakprocedure wordt vastgesteld door het college en
raad.
5. Toelichting
5.1 Argumenten/motivering
1. Harmoniseren van de afvalstoffenverordeningen naar aanleiding van de herindeling en in
het kader van de Wet Arhi.
2. Actualiseren van de verordening naar aanleiding van het vastgestelde Grondstoffenbeleid
2020-2030.
3. Moderniseren van de verordening door deze aan te laten sluiten bij de meest recente
modelverordening van de VNG.
4. Betrekken van inwoners bij vaststellen van de nieuwe afvalstoffenverordening voor Het
Hogeland door middel van een inspraakprocedure.
5.2 Risico’s
De verwerking van afval en grondstoffen is een onderwerp dat veel mensen bezig houdt.
Het is goed mogelijk dat er veel inhoudelijke reacties naar voren zullen komen tijdens de
inspraakprocedure die beoordeeld en verwerkt dienen te worden waardoor de verordening
en/of het besluit herzien moeten worden. Doordat er al een oude verordening algemeen
geldend is verklaard voor de hele gemeente is er echter geen tijdsdruk om snel tot een
nieuwe verordening te komen en kan er voldoende tijd worden genomen voor een
zorgvuldig proces.
6. Financiële aspecten en wijze van dekking
Het vaststellen van de verordening is ter harmonisatie van de verordeningen voor de
herindeling en is een uitwerking van het vastgestelde beleid in het Grondstoffenbeleid 20202030. In dit grondstoffenbeleid zijn de benodigde middelen in kaart gebracht, deze worden
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van dekking voorzien doormiddel van de afvalstoffenheffing. Het vaststellen van deze
verordening heeft daarop geen invloed. De afvalstoffenheffing is al door uw raad
vastgesteld.
7. Inbreng belanghebbenden
Omdat keuzes op het gebied van afval directe invloed hebben op onze inwoners zal de
verordening en het uitvoeringsbesluit ter inspraak openbaar worden gemaakt. De
afvalstoffenverordening en het daarbij behorende uitvoeringsbesluit kunnen bij de gemeente
door mensen worden opgevraagd waarna ze hierop kunnen reageren voor een periode van
zes weken.
8. Vervolgtraject
8.1 Uitvoering
Nu ligt de concept verordening en het daarbij behorende ontwerp besluit ter informatie aan
uw raad voor. Na een inspraakperiode van minstens zes weken zullen de reacties
gebundeld worden en waar mogelijk verwerkt. Hierna zal de verordening ter besluitvorming
aan de raad worden aangeboden. Het uitvoeringsbesluit is een competentie van het college.
8.2 Tijdspad
Een zorgvuldig inspraakproces neemt minstens twee maanden in beslag. Na de
inspraakprocedure zal de (aangepaste) verordening opnieuw aan uw raad worden
aangeboden ter besluitvorming. Volgens de planning zal dit in het tweede kwartaal zijn.
Hierna zal de verordening in werking treden op de eerste dag na de bekendmaking van de
besluitvorming van de raad.
8.3 Communicatie
Communicatie vindt plaats via de gemeentepagina in de Noorderkrant.
8.4 Evaluatie
Niet van toepassing.
Bijlage(n):
1. Concept Afvalstoffenverordening Het Hogeland
2. Ontwerp Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening Het Hogeland
3. Toelichting Afvalstoffenverordening
Achterliggende documenten:
Grondstoffenbeleid 2020-2030
Winsum, 16 maart 2021.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Het Hogeland,
Gemeentesecretaris,

Burgemeester,

Paul van Vilsteren

Henk Jan Bolding
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