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Artikel 1. Begripsomschrijvingen
In de uitvoeringsbesluit wordt verstaan dan wel mede verstaan:
a. College: het college van Burgemeester en Wethouders van de
gemeente Het Hogeland;
b. Verordening: afvalstoffenverordening van de gemeente Het Hogeland;
c. Inzamelmiddel: container of ondergrondse container;
d. Inzamelvoorziening: voor specifieke afvalstromen bewaarmiddel of
plaats, bijvoorbeeld een verzamelcontainer ten behoeve van meerdere
huishoudens;
e. Inzamelplaats: milieustraat te Usquert of Groningen;
f. Inzameldienst: door de gemeente aangewezen inzamelende instantie
als aangewezen in artikel 2 Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening
van de gemeente Het Hogeland;
g. Inzamelaar: anderen dan de inzameldienst die bepaalde bestanddelen
van huishoudelijke afvalstoffen mogen inzamelen.
Artikel 2. Aanwijzing inzamelende instantie
Als inzameldienst op grond van artikel 3.1 van de verordening wordt aangewezen:
Omrin, geregistreerd onder de handelsnamen Afvalsturing Friesland N.V. en N.V.
Fryslân Miljeu, beide gevestigd te Leeuwarden.
Artikel 3. Beoordelingskader aanwijzen inzamelaar
Het college kan op grond van artikel 3.2, artikel 4.1.a en artikel 4.2 van de
verordening inzamelaars aanwijzen en aanvullende regels opstellen. Deze
inzamelaars kunnen één of meerdere stromen van de huishoudelijke afvalstoffen
inzamelen.
a. Voor de aanwijzingsprocedure zijn de volgende regels opgesteld:
1. Aanvragen moeten een duidelijke omschrijving bevatten over welke
grondstof in welk gebied, mits de aanvraag is goedgekeurd,
ingezameld zal worden;
2. Aanvragen dienen uiterlijk voor 1 november voor het voorgaande
kalenderjaar bij de gemeente te zijn ingediend. Uiterlijk 31 december
daaropvolgend worden de inzamelaars aangewezen;
3. Voor de inzameling die huis-aan-huis geschiedt, worden partijen voor
één jaar aangewezen als inzamelaar, voor het daaropvolgende jaar
moet een nieuwe aanvraag worden ingediend;
4. Voor inzameling welke geschiedt middels een inzamelcontainer vindt
de aanwijzing als inzamelaar plaats voor onbepaalde tijd, tenzij anders
wordt aangegeven;
5. Indien er overlap plaatsvindt tussen verschillende aanvragen als
inzamelaar, dan worden de aanvragen gerangschikt op basis van de
volgende aspecten:
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a. De mate waarin de inzamelaar bijdraagt aan het beleidsdoel
‘Meer doen met minder afval’.
b. De mate waarin de activiteit ten goede komt aan een (deel) van
de inwoners van het betreffende gebied.
c. De mate waarin de activiteiten van de inzamelaar bijdragen aan
een ander beleidsdoel van de gemeente.
6. De locatie van de plaatsing van een inzamelcontainer moet door het
college geschikt worden geacht en dient niet in strijd te zijn met de
verkeersveiligheid;
7. Bij een aanvraag dienen de volgende gegevens te worden vermeld:
a. De naam van de organisatie, inclusief het nummer van de
Kamer van Koophandel, de contactpersoon voor de organisatie,
inclusief contactgegevens waaronder een emailadres en een
telefoonnummer;
b. Een toelichting voor welke doelstelling wordt ingezameld;
c. Een toelichting in welke vorm en frequentie de inzameling
plaatsvindt, bijvoorbeeld huis-aan-huis of door middel van een
inzamelcontainer. In het laatste geval, geef op een kaart aan
waar deze wordt geplaatst;
d. Een korte toelichting over de verwerking van de grondstof;
e. Een toelichting hoe de bewoners van de gemeente worden
geïnformeerd over de inzameling;
8. De aangewezen instellingen worden vermeld in het Hogelandster
gemeentenieuws in de Noorderkrant;
b. Aan de vergunning voor inzameling kunnen voorschriften worden verbonden die
betrekking hebben op de tijdstippen van inzameling, de dagen en frequentie van
inzameling, de informatievoorziening richting de bewoners en de gemeente, het
gebruik van inzamelvoorzieningen en het netjes achterlaten van inzamellocaties.
Indien aantoonbaar niet aan de aanvullende regels wordt voldaan kan de toewijzing
tot inzamelaar worden ingetrokken of worden geweigerd voor het volgende
kalenderjaar.
Artikel 4. Aanwijzing inzamelplaatsen
Op grond van artikel 5 van de verordening wordt bepaald dat de milieustraat aan de
Westerhornseweg 22 in Usquert en de milieustraat aan de Duinkerkenstraat 99 in
Groningen worden aangewezen als inzamelplaatsen waar lokaal of regionaal
huishoudelijke afvalstoffen met uitzondering van huishoudelijk restafval en GFT ter
inzameling kunnen worden aangeboden;
Artikel 5. Frequentie van inzamelen
1. Op grond van artikel 7.1 van de verordening stelt het college de volgende
frequenties vast voor huishoudelijke afvalstoffen die, voor een deel van de
huishoudens, bij of nabij elk perceel worden ingezameld:
a. De inzameldienst zamelt huishoudelijk restafval ten minste eenmaal
per 2 weken afzonderlijk bij of nabij elk perceel in;
b. De inzameldienst zamelt GFT-afval ten minste eenmaal per 2 weken
afzonderlijk bij of nabij elk perceel in. Van april tot oktober gebeurt dit
elke week;
c. De inzameldienst zamelt op afroep grof huishoudelijk afval afzonderlijk
bij elk perceel in.
2. Als het voor de inzameldienst door werkzaamheden of anderszins niet mogelijk
is om de normale inzamelplaatsen te bereiken, kan het college tijdelijke
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inzamelplaatsen voor inzamelmiddelen aanwijzen op grond van artikel 7.1 van de
verordening.
Artikel 6. Afzonderlijk ter inzameling aanbieden
Op grond van artikel 8.2 van de verordening, worden huishoudens die geen
individueel of gemeenschappelijk inzamelmiddel voor GFT ter beschikking gesteld
hebben gekregen vrijgesteld van het gescheiden aanbieden van GFT.
Artikel 7. Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden
Het college stelt op grond van artikel 9 van de verordening de volgende regels vast:
1. Inzamelmiddelen dienen uitsluitend te worden aangeboden vanaf 7:00
uur op de vastgestelde inzameldag;
2. Grof huishoudelijk afval wordt op afroep ingezameld en mag
uitsluitend vanaf 7:00 uur op de vooraf afgesproken inzameldag in de
openbare ruimte worden aangeboden;
3. Afvalstoffen die om 22:00 uur op de avond van de inzameldag niet zijn
ingezameld, dienen door de aanbieder uit de openbare ruimte te
worden verwijderd;
4. In verband met geluidshinder mogen glasbakken en ondergrondse
containers alleen tussen 7.00 en 22.00 uur worden gebruikt.
Artikel 8. Aanwijzing inzamelmiddelen- en voorzieningen
Op grond van artikel 10.1 van de verordening worden de volgende
inzamelmiddelen en –voorzieningen aangewezen.
1. Per woonhuisaansluiting:
a. Eén minicontainer van 240 liter voor het inzamelen van restafval
(onder andere verpakkingsmateriaal, drankkartons en huishoudelijk
restafval);
b. Eén minicontainer van 240 liter voor het inzamelen van GFT-afval;
c. Indien er aantoonbare redenen zijn dat één minicontainer niet
toereikend is, kan tegen betaling een tweede container worden
aangeboden. Het tarief hiervoor is opgenomen in de Verordening
afvalstoffenheffing 2021 van de gemeente Het Hogeland.
2. Bij gestapelde woningen of wooncomplexen:
d. Een ondergrondse of bovengrondse inzamelcontainer voor restafval
(onder andere verpakkingsmateriaal, drankkartons en huishoudelijk
restafval) en/of GFT-afval.
3. Op lokaal niveau:
a. Verzamelcontainer voor glas, indien mogelijk gescheiden in wit, groen
en bruin glas;
b. Verzamelcontainer voor textiel.
Artikel 9. Gebruik inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen
Op grond van artikel 10.1 van de verordening stelt het college de volgende regels
voor het gebruik van de verstrekte inzamelmiddelen en -voorzieningen vast:
a. Voor containers bij woonhuisaansluitingen:
1. De verstrekker voorziet de containers van een chip , indien deze niet
aanwezig is wordt de container niet geleegd en dient contact te
worden opgenomen met de gemeente;
2. De container moet op de dag van inzameling aan de rand van het
voetpad, of bij het ontbreken daarvan aan de rand van de rijweg, of op
de aangewezen inzamel- of clusterplaats aangeboden worden, met de
opening richting de weg;
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3. Containers dienen bij aanbieding aan de inzamelaar gesloten te zijn
en uit de container mag geen afval steken;
4. Het gewicht van de aangeboden container mag samen met het afval
niet meer dan 75 kilo zijn;
5. De container blijft eigendom van de verstrekker en worden bij normale
slijtage voor haar rekening technisch onderhouden;
6. De gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en het klein
onderhoud van de in bruikleen ontvangen container als ware deze zijn
eigendom;
7. De container dient op de grond van de gebruiker te worden gestal d en
de verstrekte containers behoren bij de woning;
8. Het is verboden de containers voor huishoudelijk- en GFT-afval
anders te gebruiken dan voor het doel waarvoo r deze beschikbaar zijn
gesteld;
9. Schade door oneigenlijk gebruik komt voor rekening van de gebruiker
van het perceel waarop de container is geregistreerd;
10. Als de container vermist of gestolen is kan de gebruiker kosteloos een
nieuwe aanvragen bij de gemeente, mits deze een bewijs van aangifte
bij de politie bijvoegt bij de aanvraag;
11. Als de gebruiker recent verhuisd is en geen containers bij het perceel
heeft aangetroffen kan men ook kosteloos nieuwe containers
aanvragen;
12. De gebruiker is verplicht de inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen
zodanig te gebruiken dat deze geen overlast voor derden veroorzaken.
b. Voor inzameling bij gestapelde woningen of wooncomplexen en bij
verzamelcontainers voor verpakkingsglas en textiel, genoemd in artikel 8.2 en 8.3
van dit uitvoeringsbesluit, geldt:
1. Het beheer en onderhoud van de inzamelvoorzieningen die in
bruikleen zijn verstrekt door of namens de gemeente, berust bij de
inzamelaar;
2. Inzamelvoorzieningen dienen na gebruik goed te worden gesloten en
uit de inzamelvoorzieningen mag geen afval steken;
3. Afvalstoffen welke ten onrechte of op een onjuiste wijze zijn
aangeboden en welke na inzameling daardoor in of nabij de
inzamelvoorziening zijn achtergebleven dienen onverwijld door de
aanbieder te worden opgeruimd;
4. Textiel dient in gesloten zakken bij de verzamelcontainers of op de
milieustraat te worden aangeboden.
Artikel 10. Inwerkingtreding
Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking.
Artikel 11. Citeerbepaling
Dit uitvoeringsbesluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit
Afvalstoffenverordening van de gemeente Het Hogeland.
Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op
……………..
de burgemeester,
de secretaris,
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