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Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Hof van Twente 2010
Het college van Burgemeester en wethouders van Hof van Twente
overwegende dat het in het belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen
wenselijk is nadere regels te stellen omtrent de dagen, tijden, plaatsen en wijze waarop afvalstoffen
kunnen worden overgedragen of ter inzameling aangeboden aan de bij dit besluit aan te wijzen inzameldienst en andere inzamelaars, als bedoeld in de Afvalstoffenverordening Hof van Twente 2010
Besluit
de volgende uitvoeringsregelingen vast te stellen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
In dit uitvoeringsbesluit wordt verstaan dan wel mede verstaan:
verordening: Afvalstoffenverordening 2010 van de gemeente Hof van Twente.
a.

Artikel 2 Aanwijzing inzamelende instanties
1.
2.

Als inzameldienst op grond van artikel 2, eerste lid, van de verordening wordt aangewezen
Twente Milieu N.V. gevestigd te Enschede.
Als inzamelaar op grond van artikel 2, tweede lid, van de verordening worden aangewezen:
a. de firma Bruins & Kwast / Groen - Recycling Twente BV te Goor als het afvalbrengpunt en voor
de inzameling op afroep;
b. de volgende kerken, scholen en/of verenigingen voor de inzameling van oud papier en karton
dat afkomstig is uit huishoudens:

Albatrosschool

Goor

Muziekvereniging Amicitia

Delden

O.B.S. Azelo

Azelo

O.B.S. Brookschole

Markelo

O.B.S. Deldenerbroek

Ambt Delden

Vollybalvereniging Devoc

Delden

Buurtvereniging Elsenerbroek

Markelo

O.B.S. Elserike

Markelo

SOW Kerken Delden

Delden

Goors Mannenkoor

Goor

O.B.S. Gijmink

Goor

Harmonie Diepenheim

Diepenheim

R.K. Basisschool Heeckeren

Goor

Ver. Heemkunde Ambt Delden

Delden

Protestantse Gemeente Goor

Goor

Accordeonvereniging K.N.A.

Goor

Markelo's Mannenkoor

Markelo

Oudercommissie School Markvelde

Diepenheim

Kath. St.v. Onderwijs Bentelo

Bentelo

Zang- en Oratoriumvereniging Onze Stem

Goor

Voetbalvereniging Rood Zwart

Delden

O.B.S. Stokkum

Markelo

Zangvereniging Tavenu

Goor

Zwemclub Twickel

Delden

O.B.S. De Wiekslag

Goor

Voetbalvereniging W.V.V. '34

Hengevelde

O.B.S. De Zwaluw

Markelo

c. kringloopbedrijf Wawollie voor de inzameling van de herbruikbare fractie uit het grof huishoudelijk afval;
d. de volgende verenigingen voor de inzameling van kerstbomen via de jaarlijkse kerstbomenactie:
Maarkelse Boake
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P.J.O. HAJO Bentelo

Bentelo

Paasvuur Comité Diepenheim

Diepenheim

Artikel 3 Afzonderlijke inzameling
De volgende omschrijvingen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen worden op grond van artikel
3, tweede lid, van de verordening vastgesteld:
Groente-, fruit- en tuin- Wel tot het gft behoort:
afval (GFT-afval)
- Groente- en fruitafval
- Aardappelschillen
- Gekookte etensresten
- Vis- en vleesresten, ook graten, schelpen en botjes
- Notendoppen en eierschalen
- Gestold vet en jus
- Theezakjes, filterzakjes met koffiedik
- Brood en kaaskorsten
- Klein snoeiafval, gemaaid gras en bladeren
- Onkruid
- Bloemen en kamerplanten
- Mest van kleine huisdieren (cavia’s en konijnen) met
stro
- Kattenbakkorrels met milieukeur
- Bioplastics of andere biologisch afbreekbare kunststoffen
Klein chemisch afval

Huishouden
- Batterijen
- Spaarlampen/energiezuinige lampen
- TL-lampen
- Vloeibare gootsteenontstopper
- Lampenolie
- Petroleum
- Bestrijdingsmiddelen
Medicijnkastje
- Medicijnen
- Kwikthermometers
- Injectienaalden
Doe-het-zelf
- verf, lak, beits en houtverduurzamingsmiddelen
- bij het verven gebruikte middelen als terpentine, thinner, verfafbijtmiddel, verfverdunner, kwastenreiniger,
kwastontharder en wasbenzine
- kwikschakelaars, zoals ‘niet digitale’ verwarmingsthermostaten
Hobby
- fotofixeer en foto-ontwikkelaar
- etsvloeistoffen zoals salpeterzuur of zwavelzuurzoutzuur
Vervoer
- Accu’s
- Benzine
- Motorolie, afgewerkte olie, remolie
- Oliefilters

Glas

Wel in de glasbak
-Verpakkingsglas zonder dop

Oud papier en karton

Droog en schoon oud papier en karton

Kunststofverpakkings- wel
materiaal
- plastictasjes, tassen en broodzakken
- pasta- en rijstzaken
- snoepzakken
- verpakkingen van vleeswaren en kaas
- folies om tijdschriften en reclamefolders
- blisters voor o.a. tandenborstels, snoeren, schroeven
- boterkuipjes, sausbakjes, smeerkaasm paté- of koffiemelkkuipjes
- groente- , fruit- en saladebakjes of zakjes, patatbakjes
- bekers voor yoghurt, vla, slagroom, ijs
- knijpflessen voor sauzen zoals ketchup en mayonaise
- flacons voor bijv. shampoo, douchegel, badschuim en
zeep
- tubes voor bijv. gel, crème, bodylotion en tandpasta
- flessen voor olie en azijn
- flessen voor frisdrank, water en zuivel
- potjes voor gel, medicijnen, vitamines
- plantenpotten
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Niet tot het gft behoort:
- Kattenbakkorrels zonder milieukeur
- Melk- en vruchtensappakken
- Plastic- en pedaalemmerzakken
- Hout, dikke takken en stobben
- As uit de asbak, openhaard of barbecue
- Vogelkooizand
- Stofzuigerzakken en hun inhoud
- Honden- en kattenharen
- Luiers
- Zand of grond
- Bloempotten
- Papieren container
zakken
- Bagger uit goot of sloot
- Vloeibare oliën
- Slachtafval of kadavers
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Niet in de glasbak
- Kristal
- Spiegels
- Ruiten
- Lampen
- TL-lampen
- Kruiken
- Porselein
- Aardewerk
- Ovenschalen
- Flessendoppen en kurken
niet
- verpakkingen met inhoud
- verpakkingen van chemisch afval (make-up verpakkkingen, terpentine flessen, kitkokers)
- piepschuim (fastfood verpakkingen, vleesschaaltjes,
verpakkingsvulmateriaal)
- resten papier, karton of folie (afdekmaterialen,
chipsverpakkingen, doordrukstrips (pillen of kauwgom)
- kartonnen (drank) verpakkingen
- andere plastic producten en gebruiksvoorwerpen

Grof tuinafval

Grove stukken plantaardig afval

Bladafval

Dode bladeren en vruchtafval van bomen

Asbest en asbesthoudend afval

Afvalstoffen die asbest bevatten, zoals asbestplaten, asbestdekens, warmhoudplaatjes, rookkanalen e.d.

Grof huishoudelijk afval

Afval dat niet in de container (mini- of verzamelcontainer) past

Textiel

Kleding en huishoudtextiel, zoals lakens, dekens, handdoeken en dergelijke, schoeisel, grote lappen stof en
gordijnen

Elektrische- en elektro- Hierbij wordt verwezen naar de Regeling beheer elektrische- en elektronische apparaten
nische apparaten
Metalen

Ferro en non-ferro metalen

Autobanden

Banden afkomstig van personenauto's. Banden afkomstig van fietsen, tractoren en vrachtwagens worden
hier niet onder begrepen.

Onbewerkt en bewerkt Onbehandelde en geverfde planken, balken of spaanplaten
houtafval
Schone (tuin)grond

Niet verontreinigde grond of schoon zand

Bouw- en sloopafval

Harde steenachtige materialen, zoals puin, gasbeton, dakpannen, serviesgoed, sloophout en isolatiematerialen.

Artikel 4 Aanwijzing inzamelmiddelen- en voorzieningen
Op grond van artikel 4, tweede lid, van de verordening worden de volgende inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen aangewezen:
voor de inzameling van huishoudelijk restafval en gft-afval wordt in beginsel voor beide fracties
één minicontainer (resp. grijs en groen van kleur) van gemeentewege verstrekt ten behoeve van
huishoudelijk afval;
voor de inzameling van huishoudelijk restafval en gft-afval wordt bij, percelen genoemd in bijlage
1 van dit besluit, in beginsel voor beide fracties de dichtstbijzijnde verzamelcontainer aangewezen;
voor de inzameling van glas en textiel en kunststofverpakkingsmateriaal zijn boven- of ondergrondse verzamelcontainers in de wijk aangewezen;
voor alle categorieën van huishoudelijke afvalstromen wordt het afvalbrengpunt aangewezen.
-

Artikel 5 Afzonderlijk ter inzameling aanbieden
1.

Op grond van artikel 9, derde lid, van de verordening worden de volgende categorieën personen
vrijgesteld van de gescheiden inzameling van GFT-afval:
a. de personen die woonachtig zijn in de percelen aangewezen in artikel 5, vijfde lid, van de verordening;
b. personen die woonachtig zijn in percelen waar aantoonbaar geen ruimte is voor het plaatsen
van 1 grijze en 1 groene container.

Artikel 6 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen
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1.

Type inzamelmiddelen:
a. voor het gft-afval wordt één groene minicontainer met een volume van 140 liter verstrekt;
b. voor het restafval wordt één grijze container met een volume van 140 of 240 liter verstrekt;
c. op verzoek van de gebruiker kan de restafvalcontainer ingewisseld worden als meerdere huishoudens gezamenlijk gebruik maken van een 240 liter restafval container of het restafval via de
verzamelcontainer (bij hoogbouw) wordt aangeboden;
d. indien de gebruiker aantoont dat hij/zij bij het eigen perceel composteert, dan kan de container,
als bedoeld onder a worden ingeleverd;
e. bij percelen als bedoeld in artikel 5, lid 1, sub b, kan de container, als bedoeld onder a worden
ingeleverd;
f. indien de gebruiker van het perceel bij zijn perceel ook bedrijfsactiviteiten uitoefent en voor het
afvoeren van zowel het huishoudelijk afval als het bedrijfsafval een contract met een particuliere
inzamelaar heeft afgesloten, dan kunnen de gemeentelijke inzamelmiddelen, onder overlegging
van een kopie van het contract worden ingeleverd;
g. op mondeling of schriftelijk verzoek kan het aantal en het soort container worden gewijzigd.
Het omwisselen, inleveren of brengen van containers moet door of namens de gemeente
plaatsvinden. Hieraan zijn kosten verbonden zoals benoemd in de Verordening Reinigingsheffingen.

2.

Gebruik inzamelmiddelen:
a. het beheer van de inzamelmiddelen die in bruikleen zijn verstrekt door of namens de gemeente,
berust bij de gemeente;
b. de inzameldienst en de gemeente is bevoegd om de container te voorzien van een chip en een
sticker waarop staat vermeld: een barcode, de afvalstroom waarvoor de container is bestemd,
het volume van de container, een postcode, een plaatsnaam, een straatnaam of een huisnummer.
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Deze chip en sticker mogen niet door de gebruiker van het perceel worden verwijderd of beschadigd;
c. de door de gemeente verstrekte inzamelmiddelen behoren bij het perceel;
d. de gebruiker van een perceel dient zich tot de gemeente te wenden indien bij een verhuizing
naar een perceel geen of een kapot door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel
wordt aangetroffen, of bij verdwijning, vermissing of beschadiging van een door of namens de
gemeente te verstrekken inzamelmiddel;
e. de inzamelmiddelen blijven eigendom van de gemeente en worden bij normale slijtage voor
haar rekening technisch onderhouden;
f. de gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en het onderhoud van de in bruikleen ontvangen inzamelmiddelen als ware deze zijn eigendom;
g. de gebruiker is verplicht de inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen zodanig te gebruiken
dat deze geen overlast voor derden veroorzaakt;
h. de verstrekte inzamelmiddelen voor rest- en gft-afval mogen alleen worden gereinigd met
water;
i. ter voorkoming van maden mogen in een warme periode, vlees- en visresten worden gedeponeerd in de container die het eerst voor lediging in aanmerking komt;
j. op schriftelijk verzoek van de gebruiker kan door of namens de gemeente een bevestigingsbeugel
worden geplaatst voor het permanent aan de openbare weg mogen plaatsen van een minicontainer.
3.

Aanbieden huishoudelijke afvalstoffen:
a. het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen in containers dient ordelijk te
geschieden door plaatsing van de container op het voetpad, zo dicht mogelijk bij de rijweg, of,
bij het ontbreken van een voetpad, aan de kant van de openbare weg, dan wel op een inzamelof clusterplaats, zodanig dat het voetgangers- en overige verkeer niet wordt gehinderd of in de
doorgang wordt belemmerd en gevaar of schade wordt voorkomen en waarbij aanwijzingen van
de inzameldienst dienen te worden opgevolgd;
b. inzamelmiddelen dienen goed gesloten te zijn en inzamelingvoorzieningen moeten na gebruik
goed gesloten worden;
c. uit de inzamelmiddelen en de inzamelvoorzieningen mag geen huishoudelijk afval steken;
d. afvalstoffen welke ten onrechte of op een onjuiste wijze zijn aangeboden en welke na inzameling
daardoor in de container zijn achtergebleven, dienen onverwijld door de aanbieder uit de container
te worden verwijderd;
e. het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen die ter inzameling worden aangeboden in een
huisvuilzak mag niet zwaarder zijn dan 7 kilogram en er mogen per perceel maximaal 20 huisvuilzakken per maand worden aangeboden;
f. het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen en het eigen gewicht van de ter lediging aangeboden
minicontainer mag in zijn totaliteit niet zwaarder zijn dan 70 kilogram.
g. het gewicht van de aangeboden hoeveelheid huishoudelijk klein chemisch afval mag per keer
niet zwaarder zijn dan 50 kilogram en dient minimaal 2 kg of 6 liter te zijn (halve emmer);
h. klein chemisch afval mag om veiligheidsredenen niet aan de openbare weg worden aangeboden,
maar moet persoonlijk worden overhandigd bij de chemokar of bij het afvalbrengpunt;
i. het afvalbrengpunt van de gemeente wordt aangewezen als brengdepot waar de afvalstoffen
als vermeld in artikel 3, eerste lid, van de verordening kunnen worden achter gelaten;
j. bij de afgifte van afvalstoffen op een afvalbrengpunt zijn de acceptatievoorwaarden van het afvalbrengpunt van toepassing;
k. de ontdoener van afvalstoffen moet zich bij of op een afvalbrengpunt kunnen legitimeren;
l. indien het gedrag van de aanbieder van afvalstoffen op het afvalbrengpunt in strijd is met het
bepaalde in dit besluit, kan hem de toegang worden ontzegd door de beheerder;
m. de aanbieder van afvalstoffen op het afvalbrengpunt vrijwaart de gemeente, exploitant, beheerder en vervoerder tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade aan hen toegebracht en/of bij hen ontstaan als gevolg van het niet volledig voldoen door de aanbieder aan de
in dit artikel gestelde bepalingen;
n. uitsluitend houders van de afvalpas worden op het afvalbrengpunt toegelaten voor het achterlaten van huishoudelijke afvalstoffen. De afvalpas wordt uitsluitend in bruikleen verstrekt aan
particuliere gebruikers van percelen in de gemeente Hof van Twente die aangeslagen worden
voor de afvalstoffenheffing. De pas kan op verzoek worden verstrekt aan inwoners die beschikken
over een persoonsgebonden gedoogbeschikking (gedoogbeschikking permanente bewoning recreatiewoning, conform beleid vastgesteld in gemeentraad op 20 december 2005). In bijzondere
gevallen, ter beoordeling van het college, kan aan andere particuliere huishoudens, dan die welke
worden aangeslagen voor de afvalstoffenheffing, tijdelijk een afvalpas worden verstrekt;
o. de gebruiker is verantwoordelijk voor de in bruikleen ontvangen afvalpas. De afvalpas behoort
bij het perceel ten behoeve waarvan deze is verstrekt en moet bij verhuizing van de gebruiker van
dat perceel in originele staat, in de woning, op het perceel worden achtergelaten;
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p. voor het beschadigen of het verdwijnen van de afvalpas is de gebruiker aansprakelijk en dient
de gemeente op de hoogte te worden gesteld. Een nieuwe afvalpas kan dan worden verkregen;
q. de inzameling van grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en KCA kan op afroep plaats vinden,
de aanbieder dient voor deze inzameling op afroep een afspraak te maken met het afvalbrengpunt;
r. het grof afval dient op de afgesproken dag en tijd op een voor het inzamelmaterieel goed bereikbare plaats bij de woning klaar te staan;
s. grof huishoudelijk afval of grof tuinafval mag bij het overdragen of het aanbieden geen groter
volume hebben dan 1,5 m3;
t. kleinere stukken grof huishoudelijk afval of grof tuinafval moeten zoveel mogelijk in één of
meer bundels samengedrukt en –gebonden worden overgedragen of aangeboden waarbij een
bundel niet langer mag zijn dan 1,5 meter, niet breder dan 0,5 meter en niet zwaarder dan 25 kilogram.
4.

Op grond van artikel 10, vijfde lid, van de verordening kunnen grof huishoudelijk afval, grof
tuinafval en grote elektrische en elektronische apparaten zonder inzamelmiddel maar wel gescheiden ter inzameling worden aangeboden.

Artikel 7 Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden
1.

Het college stelt de volgende regels op grond van artikel 11, eerste lid, van de verordening:
a. de dagen waarop groente-, fruit- en tuinafval en huishoudelijk restafval kunnen worden aangeboden kunnen worden opgevraagd bij de gemeente of de inzameldienst;
b. de gebruiker van een minicontainer moet ervoor zorgen dat de minicontainer op de vastgestelde
inzameldag voor 07.00 uur wordt aangeboden en zo spoedig mogelijk na lediging door de inzameldienst, doch uiterlijk om 19.00 uur van de openbare weg is verwijderd;
c. de inzamelmiddelen moeten zo spoedig mogelijk na lediging door de inzameldienst, doch uiterlijk aan het einde van de vastgestelde inzameldag, van de weg zijn verwijderd;
d. grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en KCA kunnen op afroep worden ingezameld, deze
categorieën mogen slechts worden aangeboden op het tijdstip dat is afgesproken;
e. in verband met geluidhinder mogen glasbakken alleen tussen 7.00 en 20.00 worden gebruikt.

Artikel 8 Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen
Als het voor de inzameldienst door werkzaamheden niet mogelijk is om de normale inzamelplaatsen
te bereiken, kunnen op grond van artikel 12 van de verordening, door de inzameldienst of gemeente
voor de duur van de werkzaamheden tijdelijke inzamelplaatsen worden aangewezen, welke worden
bekendgemaakt in het huis-aan-huis-blad, of aan de gebruikers persoonlijk.

Artikel 9 Inzameling bedrijfsafvalstoffen door de inzameldienst
Op grond van artikel 13 van de verordening kan de inzameldienst ook bedrijfsafval uit de kantoor-,
winkel- en dienstensector inzamelen.

Artikel 10 Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst
Bedrijven die krachtens artikel 14, derde lid, van de verordening bedrijfsafvalstoffen aanbieden, dienen
deze aan te bieden overeenkomstig de in de verordening en dit uitvoeringsbesluit gestelde regels.

Artikel 11 Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst
1.

Het college stelt op grond van artikel 15, eerste lid, van de verordening de volgende regels:
a. de inzamelmiddelen mogen niet op of aan de openbare weg geplaatst worden anders dan
voor onmiddellijke overdracht aan de inzamelaar;
b. de gebruikte inzamelmiddelen dienen na lediging onmiddellijk te worden teruggeplaatst in of
op het perceel van de gebruiker overeenkomstig de daarvoor geldende regels.

Artikel 12 Inwerkingtreding
1.
2.

Dit besluit treedt in werking op de dag dat de Afvalstoffenverordening Hof van Twente 2010 in
werking treedt.
Het uitvoeringsbesluit 2008 Afvalstoffenverordening wordt ingetrokken.

Artikel 13 Citeerbepaling
Dit uitvoeringsbesluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Hof van
Twente 2010.

5

Cvdr 2017 nr. CVDR59383_1

14 november 2017

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 23 november
2010

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
de secretaris,

drs. G. Twickler
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Bijlage Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Hof van Twente 2010
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