CVDR

Nr.
CVDR13464_1
5 september
2017

Officiële uitgave van Aa en Hunze.

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening
Het college van B&W van de gemeente Aa en Hunze;
Overwegende dat de gemeenteraad van Aa en Hunze bij besluit van 26 januari 2005 de Afvalstoffenverordening gemeente Aa en Hunze 2004 heeft vastgesteld;
Dat ingevolge deze verordening het college van B&W gehouden is een aantal uitvoeringsbesluiten te
nemen;
Gelet op het bepaalde in de Afvalstoffenverordening gemeente Aa en Hunze;
besluit:

1. Artikel 7: Aanwijzing inzameldienst en andere inzamelaars
1.
2.
3.
4.
5.

Sita Recycling Services B.V. te Veendam aan te wijzen als inzameldienst, belast met de inzameling
van huishoudelijke afvalstoffen op het grondgebied van Aa en Hunze.
Van Gansewinkel aan te wijzen als inzamelaar voor de glascontainers.
Alescon aan te wijzen voor de inzameling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
(voorheen wit- en bruingoed) en herbruikbare goederen.
Humana aan te wijzen voor de inzameling van textiel.
Diverse verenigingen aan te wijzen voor de inzameling van oud papier en karton.

2. Artikel 9: Aanwijzing inzamelmiddelen en –voorzieningen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Voor de gebruiker van een perceel ten behoeve van huishoudelijk restafval: een grijze minicontainer
(240 liter)
Voor de gebruiker van een perceel ten behoeve van huishoudelijk GFT-afval: een groene minicontainer (240 liter)
Voor de gebruiker van een perceel ten behoeve van huishoudelijk k.g.a.-afval: een chemobox
Voor de gebruiker van een perceel ten behoeve van thuiscompostering: een gratis compostvat
inzamelvoorziening op wijkniveau:
Voor huishoudelijk glas: glasbakken met drie compartimenten: wit; groen; bruin
Voor kleding en textiel: textielcontainers
Voor organisator van evenementen:
Speciale geelgekleurde minicontainers (240 l)
Brengdepot lokaa niveau:
Een afvalbrengstation waar inwoners van de gemeente Aa en Hunze alle categorien huishoudelijke
afvalstoffen kunnen brengen op vertoon van een geldige pas afvalbrengstation.

3. Artikel 10: Frequentie van inzamelen bij elk perceel
1.
2.
3.
4.

Klein gevaarlijk afval ( KGA) wordt 1 maal per kwartaal door een chemokar opgehaald na telefonische melding.
Grof huishoudelijk afval wordt maandelijks na telefonische melding opgehaald.
elektrische en elektronische apparaten worden na telefonische melding eenmaal per kwartaal
opgehaald.
herbruikbare goederen worden na telefonische melding eenmaal per kwartaal opgehaald.

4. Artikel 14: afzonderlijk ter inzameling aanbieden
1.

Bij welke inzameldienst of andere inzamelaar kunnen de volgende categorieën huishoudelijke
afvalstoffen worden aangeboden:
GFT-afval, huishoudelijk restafval en grof huishoudelijk afval bij Sita Recycling Services B.V.
•
Klein gevaarlijk afval bij de chemokar
•
Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur,en herbruikbare goederen bij Alescon
•
Voor alle categorieën huishoudelijke afvalstoffen geldt ( indien u ze zelf brengt) dat ze bij
•
het afvalbrengstation kunnen worden afgegeven.

5. Artikel 15: aanbiedingsregels minicontainers en chemobox
1.

1

De navolgende regels gelden bij het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen, restafval en GFTafval, via de mini-container:
De container dient op de ophaaldag vóór 07.00 uur aan de straat gereed te staan;
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
2.

De container met de handvatten naar de berm cq. Trottoir plaatsen zoals aangegeven op
de sticker op de container;
De container langs de weg plaatsen met een tussenruimte van minimaal 50 cm tot de volgende container;
De container niet achter een obstakel plaatsen;
De container aan één zijde van de weg plaatsen;
Welke zijde van de weg dat is wordt door de inzameldienst bepaald;
De container mag niet zwaarder zijn 75 kg en het deksel moet gesloten zijn bij het aanbieden;
Aanbieden van afval naast of op de container is niet toegestaan;
De container zo snel mogelijk na lediging van de straat halen

De navolgende regels gelden voor het aanbieden van k.g.a. via de chemobox:
Het k.g.a. moet in de chemobox worden bewaard
•
De chemobox moet bij de chemokar worden afgegeven
•
Plaats de chemobox nooit onbeheerd aan de weg
•
De chemobox kan ook bij het kga-depot op het afvalbrengstation worden aangeboden.
•

6. Artikel 16: aanbiedingsregels voor huishoudelijk afval in verzamelcontainers
1.

Bij het aanbieden van huishoudelijk restafval en GFT-afval bij een verzamelcontainer bij een
aantal percelen moet met het volgende rekening worden gehouden:
De afvalstoffen dienen in een goed gesloten zak in de inzamelcontainer te worden gedepo•
neerd;
De verzamelcontainer dient na gebruik goed te worden gesloten;
•
Het is verboden afvalstoffen naast de verzamelcontainer te plaatsen;
•
GFT mag in biologisch afbreekbare zakken worden aangeboden.
•

7. Artikel 17: aanbiedingsregels voor huishoudelijk afval in verzamelcontainers
1.

In de textielbak mogen de volgende dingen wel worden gedeponeerd:
Kleding
•
Schoeisel (per paar samengebonden)
•
Huishoudtextiel
•
Lakens, dekens, lappen
•
Tassen ,riemen
•
Gordijnen
•

Niet in de textielbak mogen:
Matrassen, kussens
•
Ernstig vervuild textiel (b.v. met olie, verf)
•
Speelgoed, boeken
•
2.

In de glasbak mag wel worden gedeponeerd: lege, eenmalige glasverpakkingen.

Niet in de glasbak mogen: vlakglas, glaskeramiek,gloeilampen;T.L.-buizen, kannen, spiegels, kristal.

8. Artikel 18: Aanbiedingsregels voor huishoudelijk afval op een afvalbrengstation
Alle categorieën huishoudelijke afvalstoffen kunnen worden gebracht bij het afvalbrengstation aan de
Spekstoep 27 te Gieten.Het ABS is verdeeld in een gratis veld en een weegveld. Op het gratis veld
kunnen zonder de weegbrug te gebruiken de volgende afvalstoffen worden achtergelaten in daartoe
bestemde containers c.q. het KGA-depot:
Asbest: asbest en asbesthoudend materiaal mag alleen verpakt in speciale kunststof zakken of
1.
folie worden achtergelaten in speciaal voor dit materiaal bestemde container op het ABS. Maximaal
10 m² asbest mag men op deze wijze aanbieden.
Metalen: oude metalen kunnen bij het ABS worden achtergelaten in daarvoor bestemde containers
2.
te scheiden in ferro en nonferro.
glas: gescheiden in drie kleuren in de glasbak.
3.
oud papier en karton: in daarvoor bestemde container.
4.
elektrische en elektronische apparatuur: plaatsen in de daartoe bestemde zeecontainer.
5.
textiel: in textielbak
6.
banden: personenwagenbanden zonder velg ( maximaal 4 stuks) kunnen gratis worden achterge7.
laten in daartoe bestemde container op het ABS. Andere soorten banden ( trekkerband of
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8.
9.

vrachtwagenband) of autobanden met velg worden slechts geaccepteerd tegen betaling van een
tarief.
kadavers van kleine huisdieren kunnen in een gekoelde container worden achtergelaten.
voor het brengen van klein gevaarlijk afval is een kga-depot aanwezig, waar kga afval kan worden
achtergelaten.

Op het weegveld kan men per pashouder tot 600 kilogram per kalenderjaar gratis brengen; Komt men
boven dit gewicht dan geldt een tarief van € 0,15 per kilogram. Dit tarief is opgenomen in de tarieventabel. Op dit weegveld kan men de volgende afvalstoffen achterlaten:
10. Puin: schoon puin .
11. Dakleer en andere bitumineuze dakbedekkingen moeten apart in een daarvoor bestemde container
worden gedeponeerd.
12. grof huishoudelijk afval: afval dat niet in de grijze container past en niet anderszins gescheiden
kan worden.
13. grof groenafval: snoeihout, takken, blad.
14. B-hout:
15. C-hout:
16. gipsafval:
17. kunststof
18. vlakglas: venster- en spiegelglas zonder stopverf en /of kozijnresten kan men in de glascontainer
deponeren.

9. Artikel 19: Aanbiedingsregels voor huishoudelijk afval zonder inzamelmiddel
1.

Zonder inzamelmiddel mogen de volgende afvalstromen worden aangeboden:
Grof huishoudelijk afval; afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (voorheen
•
WEB); herbruikbare goederen; oud papier en karton

2.

grof huishoudelijk afval is afval dat redelijkerwijs niet in de grijze container past en niet als gescheiden fractie kan worden aangeboden. Een stuk grofvuil mag niet langer zijn dan 1 ½ meter
en niet breder dan 1 meter; losse stukken moeten worden gebundeld; een bundel of stuk mag
niet zwaarder zijn dan 25 kg; per keer mag niet meer dan 2,5 m³ worden aangeboden. Grofvuil
moet van te voren telefonisch worden aangemeld en kost € 25,- per m³ (of deel daarvan).
herbruikbare goederen: deze moeten van te voren telefonisch worden aangemeld en worden
vervolgens opgehaald.
Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (voorheen wit- en bruingoed) bestaat uit
koelkasten, diepvrieskisten, wasmachines, wasdrogers, computerapparatuur, stofzuigers, cv-ketels,
fornuis, etc. Grote apparatuur als een afgedankte koelkast of wasmachine mag na melding op de
inzameldag langs de weg in de berm of op het trottoir worden aangeboden.
Oud papier en karton mag de volgende zaken wel bevatten:
kranten;zakken;reclamedrukwerk;telefoongids;tijdschriften;computervellen;
kadopapier; schrijf-papier; eierdozen; enveloppen; faxpapier; golfkarton;
kartonnen dozen;kartonnen en papieren verpakkingen
Niet tot oud papier en karton behoren:
Drankenkartons;ordners;ringbanden;geplastificeerd papier;sanitair papier;behang;vinyl;doorslagpapier.

3.
4.

5.

10. Artikel 20: dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen
1.

3

met betrekking tot de dagen van aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen een jaarlijkse afvalkalender voor huishoudelijke afvalstoffen op te stellen. De volgende regels gelden voor de tijden
bij het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen:
Voor vaste inzamelmiddelen geldt dat ze op de vastgestelde inzameldag niet vóór 6.00 uur
•
in de ochtend of de dag voorafgaande aan de vastgestelde inzameldag aan de weg geplaatst
mogen worden.
Het inzamelmiddel dient zo spoedig mogelijk na lediging doch uiterlijk vóór 20.00 uur op
•
de vastgestelde inzameldag van de weg te zijn verwijderd.
Voor het gebruik van glasbakken, kledingcontainers, papierbakken ed. zijn de volgende ge•
bruikstijden vastgesteld: op werkdagen en zaterdagen tussen 7.00 en 19.00 uur en op zonen feestdagen tussen 10.00 en 17.00 uur.
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11. Artikel 21: Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

2.

1. De volgende regeling vast te stellen over hoe om te gaan met afvalinzameling bij wegopbrekingen e.d.: wanneer sprake is van een wegopbreking in de route van de afvalinzameling is de opdrachtgever van het werk verantwoordelijk voor melding aan de afdeling VROM; de opdrachtgever
regelt tevens met de aannemer/bewoners dat de afvalinzamelaar de afvalstoffen ongehinderd
kan inzamelen.
Bij evenementen in overleg met de organisatoren speciale gele minicontainers ter beschikking
te stellen voor de duur van het evenement ten behoeve van de inzameling en afvoer van het ter
plaatse van het evenement vrijgekomen afval. De kosten voor inzetten van de gele containers en
de kosten van afvoer van het afval komen voor rekening van de organisator van het evenement.
De organisator is tijdens het evenement verantwoordelijk en aansprakelijk voor de gele afvalcontainers. Het als zodanig ontstane afval is bedrijfsafval en kan dus niet via de afvalbrengstations
worden afgevoerd.

Gieten, 10 april 2007.
Het college voornoemd,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. F. Snoep. Drs. R.W. Munniksma.
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