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Wijziging afvalstoffenverordening - alternerend inzamelen

Korte inhoud :

De raad heeft het voornemen om de afvalstoffenverordening aan te passen om alternerend inzamelen mogelijk te maken.

Uithuizen, 1 juni 2015

AAN DE RAAD.
Inleiding
In 2013 is aan u toegezegd om in 2014 onderzoek te doen naar de mogelijkheid van alternerend inzamelen van huishoudelijk afval in onze gemeente. Dit is
middels een memo aan u voorgelegd begin 2014.
In 2014 heeft u, met betrekking tot alternerend inzamelen, reeds een bezuiniging ingeboekt in de begroting van € 200.000,-. In de memo was reeds aangegeven dat de afvalstoffenverordening aangepast diende te worden om alternerend inzamelen mogelijk te maken. Deze aanpassing betreft een raadsbevoegdheid.
Ondergrondse of bovengrondse verzamelcontainers
Het eerste lid van Artikel 10.26 van de Wet milieubeheer biedt de mogelijkheid
om - in het belang van een doelmatig beheer - huishoudelijke afvalstoffen via
een inzamelvoorziening voor gebruikers van een aantal percelen in te zamelen,
met een bij verordening aangegeven regelmaat. Er is in de gemeente Eemsmond voor gekozen om geen vaste frequentie van inzamelen voor onder andere verzamelcontainers voor restafval op te nemen in de Afvalstoffenverordening. Momenteel worden de meeste ondergrondse en bovengrondse afvalcontainers een- tot tweemaal per week geleegd, afhankelijk van wanneer een container (bijna) vol is.
Aanpassing Afvalstoffenverordening
Artikel 10 wordt zowel aangepast om alternerend inzamelen mogelijk te maken, als om het gebruik en de ledigingfrequentie van een inzamelvoorziening
voor gebruikers van een aantal percelen te verduidelijken.
Huidig artikel 10 luidt;
Artikel 10 Frequentie van inzamelen
1. Huishoudelijk restafval en groente-, fruit- en tuinafval wordt tenminste een
maal per week nabij elk perceel ingezameld.

2. Het college kan de frequentie van inzameling vaststellen van de overige
categorieën huishoudelijke afvalstoffen die afzonderlijk in aangewezen delen
van de gemeente nabij elk perceel worden ingezameld.
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Voorstel artikel 10 frequentie van inzamelen
1. Huishoudelijk restafval wordt ten minste een maal per twee weken nabij elk
perceel ingezameld.
2. Het in het eerste lid gestelde geldt niet voor huishoudelijk restafval, dat via
een inzamelvoorziening voor de gebruikers van een aantal percelen, wordt ingezameld nabij elk perceel.
3. Groente-, fruit- en tuinafval wordt ten minste een maal per twee weken
afzonderlijk nabij elk perceel ingezameld.
4. Het in het derde lid gestelde geldt niet voor groente-, fruit- en tuinafval, dat
via een inzamelvoorziening voor de gebruikers van een aantal percelen, wordt
ingezameld nabij elk perceel.
5. Het college kan de frequentie van inzameling vaststellen van de overige
categorieën huishoudelijke afvalstoffen die afzonderlijk in aangewezen delen
van de gemeente nabij elk perceel worden ingezameld.
Inspraakverordening
Artikel 10.26, tweede lid, Wm schrijft voor dat bij de voorbereiding van wijzigingen van de Afvalstoffenverordening, zoals in dit advies wordt voorgesteld,
ingezetenen en belanghebbenden in de gelegenheid moeten worden gesteld om
in te spreken, zoals bedoeld in de inspraakverordening. Gelet daarop wordt
voorgesteld om de raad voor te stellen een ontwerpbesluit vast te stellen dat
vervolgens 6 weken voor zienswijze ter inzage wordt gelegd.
De raad dient in beginsel na de inzage termijn definitief te besluiten tot wijziging van de afvalstoffenverordening waarbij rekening wordt gehouden met de
ingebrachte zienswijzen. Indien er geen zienswijzen worden ingediend, wordt in
overweging gegeven de raad instemming te vragen op de werkwijze dat de
raad in dat geval reeds op voorhand geacht wordt et hebben ingestemd met de
definitieve wijziging van de Afvalstoffenverordening.

Voorstel
In principe over te gaan tot wijziging van de Afvalstoffenverordening betreffende artikel 10 Frequentie van inzamelen en dit voornemen ten behoeve van
inspraak 6 weken ter inzage te leggen.
In het geval dat geen zienswijzen worden ingediend, in te stemmen met de
handelswijze dat u geacht wordt definitief te hebben ingestemd met het initiële
voorstel.
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