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Officiële uitgave van Leusden.

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Leusden 2017
Het college van Leusden,
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 Leusden 2017;
Gelet op de bepalingen van de Afvalstoffenverordening Leusden 2017 en de Wet Milieubeheer;
BESLUIT:
het Uitvoeringsbesluit behorende bij de Afvalstoffenverordening 2014 in te trekken;
1.
het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Leusden 2017 vast te stellen.
2.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
In dit Uitvoeringsbesluit wordt verstaan dan wel mede verstaan:
a. verordening:
Afvalstoffenverordening Leusden 2017;
b. inzameldienst
de krachtens artikel 3, eerste lid van de verordening, aangewezen inzameldienst, belast met de inzameling
van huishoudelijke afvalstoffen;
c. inzamelmiddel
een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd hulp- of bewaarmiddel, bijvoorbeeld een huisvuilzak,
minicontainer, afvalemmer, kca-box of big bag, ten behoeve van één huishouden;
d. inzamelvoorziening
een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd(e) bewaarmiddel of -plaats, bijvoorbeeld een verzamelcontainer of brengdepot (milieustraat), ten behoeve van meerdere huishoudens;
e. PMD:
(afval bestaande uit) plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons.MD:

Artikel 2 Aanwijzing inzamelende instanties
Op grond van artikel 3, eerste lid, van de verordening worden de volgende inzameldiensten aangewezen:
SUEZ Recycling and Recovery Netherlands voor de inzameling van huishoudelijk restafval en
1.
groente-, fruit- en tuinafval;
SUEZ Recycling and Recovery Netherlands voor de inzameling van grof tuinafval;
2.
SUEZ Recycling and Recovery Netherlands voor de inzameling van PMD;
3.
SUEZ Recycling and Recovery Netherlands voor de inzameling van oud papier en karton;
4.
Stadswerken Utrecht via de Gemeenschappelijke Regeling Afvalverwerking Utrecht (AVU) voor
5.
de inzameling van glas;
Stichting Kringloopcentrum Amersfoort Leusden voor de inzameling van herbruikbare fracties
6.
uit het grof huishoudelijk afval;
Stichting Kringloopcentrum Amersfoort Leusden voor de inzameling van herbruikbare elektrische
7.
en elektronische apparatuur op afroep;
Gemeente Leusden voor de inzameling van niet-herbruikbare fracties uit het grof huishoudelijk
8.
afval en niet-herbruikbare elektrische en elektronische apparatuur op afroep en tegen betaling;
Gemeente Leusden voor de inzameling van alle componenten uit het huishoudelijk afval op de
9.
milieustraat.
Op grond van artikel 4, eerste lid, van de verordening worden voor de in lid 10 genoemde stromen
de inzamelaars in lid 11 aangewezen:
10. Door inzamelaars in te zamelen materiaalstromen: oud papier en karton van huishoudens, textiel,
kerstbomen, frituurvet en bakolie en elektrische en elektronische apparaten;
11. Inzamelaars van de in lid 10 genoemde stromen zijn verenigingen, stichtingen, kerken en scholen.
Verenigingen en stichtingen dienen ingeschreven te zijn in het Verenigingen en Stichtingenregister
van de Kamer van Koophandel Midden-Nederland en een maatschappelijke functie te vervullen
binnen gemeente Leusden en niet tot doel hebben winst te behalen. De aangewezen inzamelaars

1

Cvdr 2016 nr. CVDR600989_1

27 december 2016

12.

zijn vermeld in bijlage 1 van het uitvoeringsbesluit. Overige verenigingen, stichtingen, kerken en
scholen kunnen het college schriftelijk verzoeken te worden aangemerkt;
In aanvulling op het in lid 10 en 11 bepaalde worden de volgende inzamelaars aangewezen:
Stichting Kringloopcentrum Amersfoort Leusden voor de inzameling van textiel middels de
–
verzamelcontainers verspreid in Leusden;
Reshare voor de inzameling van textiel middels een verzamelcontainer op de milieustraat
–
in Leusden;
midden- en kleinbedrijven, voor de inzameling van frituurvet en bakolie;
–
een aantal midden- en kleinbedrijven, voor de inzameling middels verzamelcontainers voor
–
textiel. De aangewezen inzamelaars zijn vermeld in bijlage 2 van het uitvoeringsbesluit;
vier instellingen met een keurmerk of positieve beoordeling van CBF om éénmaal per
–
kwartaal gedurende één week textiel huis-aan-huis in te zamelen. Aanwijzing per kalenderjaar
van 4 instellingen gebeurt door het college middels loting tussen de voor dat jaar schriftelijk
aangemelde instellingen.

13.

De in lid 11 en 12 genoemde inzamelaars dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden:
inzameling en opslag dient plaats te vinden op eigen terrein, met uitzondering van de inza–
meling van textiel in verzamelcontainers in de wijken door Stichting Kringloop Amersfoort
Leusden, en dient te voldoen aan de voorwaarden die de wet hieraan stelt;
inzamelaars zijn verantwoordelijk voor een deugdelijke opslag en verwerking van de afval–
stromen door erkende verwerkers zoals bedoeld in de Wet Milieubeheer;
inzamelaars rapporteren over elk kalenderjaar uiterlijk voor februari van het volgende kalen–
derjaar de ingezamelde hoeveelheden aan de gemeente Leusden.

14.

In uitzonderlijke gevallen kan het college in afwijking van dit artikel besluiten.

Artikel 3 Inzamelmiddelen en –voorzieningen en inzamelfrequentie
1.
a.

Op grond van artikel 7 eerste lid, van de verordening worden de volgende inzamelmiddelen en
inzamelvoorzieningen aangewezen en wordt de inzamelfrequentie bepaald:
voor de inzameling van restafval van huishoudens:
bij woningen, gelegen in de bebouwde kom, nabij deze percelen geplaatste verzamelcontai–
ners. In deze containers dient het restafval van de individuele huishoudens aangeboden te
worden in – voor eigen rekening aan te schaffen – plastic huisvuilzakken. Toegang tot de
verzamelcontainer is mogelijk met een door de gemeente verstrekte afvalpas;
bij woningen, gelegen buiten de bebouwde kom, de minicontainer, beschikbaar gesteld
–
1

–

door de gemeente Leusden ;
de inzamelfrequentie van de minicontainers voor restafval is eens per 2 weken en in de zomer
eens per week.

b.

voor de inzameling van gft-afval van huishoudens:
bij laagbouwwoningen de minicontainer, beschikbaar gesteld door gemeente Leusden;
–
bij hoogbouwwoningen de in of nabij deze percelen geplaatste containers in de vorm van
–
fakezuilen, waarvan de toegang mogelijk is met een door de gemeente verstrekte afvalpas;
de inzamelfrequentie van de minicontainers voor gft-afval is eens per 2 weken met uitzon–
dering van de zomer, waarin de inzamelfrequentie eens per week is.

c.

voor oud papier en karton:
voor inzameling bij of nabij elk perceel in de bebouwde kom van Leusden met uitzondering
–
van de Hamershof: een open doos of gebonden in een voor één persoon hanteerbaar formaat
en gewicht. Het materiaal moet op dusdanige wijze worden aangeboden of gebundeld zijn
dat voorkomen wordt dat er zwerfaval ontstaat;
2
–
voor inzameling bij elk perceel buiten de bebouwde kom: minicontainers ;
–
–
–

d.

de frequentie van inzameling in de bebouwde kom bij of nabij elk perceel is eens per 2 weken.
Buiten de bebouwde kom is de frequentie eens per 4 weken;
de ondergrondse papiercontainers voor bewoners boven het winkelcentrum Hamershof;
de containers bij verenigingen, stichtingen, kerken en scholen conform artikel 2, lid 10 en
11.

voor de inzameling van PMD van huishoudens:

1) Opgemerkt wordt dat woningen buiten de bebouwde kom ervoor kunnen kiezen om de beschikbaar gestelde minicontainer voor
restafval niet te accepteren. Zij kunnen dan gebruik maken van de verzamelcontainers voor restafval in de bebouwde kom.
2 ) Opgemerkt wordt dat woningen buiten de bebouwde kom ervoor kunnen kiezen om de beschikbaar gestelde minicontainer voor
papier niet te accepteren. Zij kunnen dan gebruik maken van de andere mogelijkheden voor papierinzameling in de gemeente.
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–
–
–
e.
f.
g.
h.
2.

3

bij laagbouwwoningen de minicontainer, beschikbaar gesteld door gemeente Leusden ;
bij hoogbouwwoningen de in of nabij deze percelen geplaatste verzamelcontainers voor
PMD;
de inzamelfrequentie van de minicontainers voor PMD is eens per 2 weken.

voor glas de verzamelcontainers voor op kleur gesorteerde inzameling van wit, groen en bont
glas;
voor textiel de verzamelcontainers voor textiel;
voor de huis-aan-huis inzameling van textiel de door de instelling beschikbaar gestelde zakken;
voor grof tuinafval de tuingroendepots.
Afvalstoffen genoemd in artikel 7 lid 2 van de verordening kunnen zonder specifiek inzamelmiddel
worden aangeboden bij de milieustraat ’t Spieghel aan de Spieghelweg 2 te Leusden op de dagen
en uren, zoals gepubliceerd op de website van gemeente Leusden en/of online gemeentelijke afvalkalender.

Artikel 4 Afzonderlijk ter inzameling aanbieden
Op grond van artikel 7, derde lid, van de verordening worden de volgende categorieën personen vrijgesteld van de gescheiden inzameling van gft-afval:
de personen die woonachtig zijn buiten de bebouwde kom van de gemeente Leusden;
a.
personen die bij gemeente Leusden hebben aangegeven dat zij het groenafval thuis composteren
b.
en om die reden niet beschikken over een minicontainer.

Artikel 5 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelmiddel
voor de gebruiker van een perceel
1.

Krachtens artikel 10, van de verordening stelt het college de volgende regels voor het gebruik
van de van gemeentewege verstrekte inzamelmiddelen:
de inzamelmiddelen en afvalpassen blijven eigendom van de gemeente en worden in
a.
bruikleen verstrekt aan de gebruiker van een perceel en behoren bij het perceel;
het beheer en onderhoud van de inzamelmiddelen berust bij de gemeente;
b.
de gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en het onderhoud van de in bruikleen
c.
ontvangen inzamelmiddelen en afvalpas als ware deze zijn eigendom;
de gebruiker is verplicht de inzamelmiddelen en afvalpas zodanig te gebruiken dat deze
d.
geen overlast voor derden veroorzaakt;
de als inzamelmiddel verstrekte minicontainers mogen alleen worden gereinigd met water;
e.
de gebruiker van een perceel dient zich tot het klant contact centrum of de website van de
f.
gemeente Leusden te wenden:
indien bij een verhuizing naar een perceel geen of een kapot inzamelmiddel en/of geen
–
afvalpas wordt aangetroffen;
bij verdwijning, vermissing of beschadiging van het inzamelmiddel en/of afvalpas.
–
g.

2.

de inzameldienst is bevoegd om de container te voorzien van een sticker en/of chip ten behoeve van de registratie van aanbiedingen, de afvalstroom waarvoor de container is bestemd,
het volume van de container, en adresgegevens.

Krachtens artikel 10 van de verordening stelt het college de volgende regels omtrent de plaats
en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden:
het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen dient ordelijk te geschieden.
a.
Minicontainers voor GFT, restafval, papier of PMD en dozen en bundels voor papier dienen
geplaatst te worden 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 inzamel- of 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;
indien in een bepaalde straat clusterplaatsen zijn aangewezen moeten de huishoudelijke
b.
afvalstoffen daar worden aangeboden;
de minicontainers moeten met de handvatten naar de rijweg gericht ter lediging worden
c.
aangeboden;
het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen en het eigen gewicht van de ter lediging aand.
geboden minicontainer mag in zijn totaliteit niet zwaarder zijn dan 60 kilogram.

3 ) Opgemerkt wordt dat laagbouwwoningen ervoor kunnen kiezen om de beschikbaar gestelde minicontainer voor PMD niet te accepteren. Zij kunnen dan gebruik maken van de verzamelcontainers voor PMD.
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e.
f.
g.
h.
i.

inzamelmiddelen dienen goed gesloten te zijn;
uit de inzamelmiddelen mag geen huishoudelijk afval steken;
inzamelvoorzieningen moeten na gebruik goed gesloten worden;
het is niet toegestaan om huishoudelijk afval achter te laten bij, naast of op een inzamelvoorziening zoals een verzamelcontainer;
afvalstoffen welke ten onrechte of op een onjuiste wijze zijn aangeboden en welke na inzameling zijn achtergebleven, dienen onverwijld door de aanbieder te worden verwijderd.

Artikel 6 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelvoorziening
ten behoeve van een groep percelen
Met de bewoners van een groep percelen wordt door het college of door haar daartoe aangewezen
personen overlegd over de locatie van een inzamelvoorziening, alvorens tot plaatsing over te gaan; in
geval geen overeenstemming wordt bereikt, besluit het college. Ten behoeve van de realisatie van inzamelvoorzieningen voor restafval in het kader van de invoering van het Nieuwe inzamelen worden
door het college criteria vastgesteld waaraan de locaties voor verzamelcontainers moeten voldoen.

Artikel 7 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via inzamelvoorzieningen
1.

2.

De huishoudelijke afvalstoffen fijn restafval, glas, oud papier en karton, PMD, textiel en tuingroen
dienen zodanig aangeboden te worden dat er geen vervuiling rondom de inzamelvoorzieningen
ontstaat.
Het glas dient gesorteerd op kleur (wit/groen/bruin) te worden gedeponeerd in de glascontainers.

Artikel 8 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen zonder inzamelmiddel of
inzamelvoorziening
1.
2.
3.

4.
5.

Uitsluitend grof huishoudelijk afval en elektrische en elektronische apparatuur kunnen zonder
inzamelmiddel worden aangeboden;
De aanbieder van herbruikbare fracties van grof huishoudelijk afval en herbruikbare elektrische
en elektronische apparatuur dient een afspraak te maken met het kringloopcentrum Leusden;
De inzameling van niet-herbruikbare fracties van het grof huishoudelijk afval en niet-herbruikbare
elektrische en elektronische apparatuur vindt tegen betaling op afroep plaats, de aanbieder dient
voor deze inzameling op afroep een afspraak te maken met gemeente Leusden;
Het aangeboden afval, bedoeld in lid 2 en 3, dient op de afgesproken dag op een voor het inzamelmaterieel goed bereikbare plaats bij de woning klaar te staan;
Het aangeboden afval, bedoeld in lid 3, mag bij het overdragen of het aanbieden geen groter
3

volume hebben dan 1 m .

Artikel 9 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen op de milieustraat
1.
2.

3.

4.

De Milieustraat ’t Spieghel aan de Spieghelweg 2 te Leusden wordt aangewezen als brengdepot
waar de afvalstoffen als vermeld in artikel 5 van de verordening kunnen worden achter gelaten;
Bij de afgifte van afvalstoffen op de milieustraat dienen de regels, zoals opgesteld in het Reglement
Milieustraat opgevolgd te worden. Hierin wordt onder meer bepaald dat het verboden is op de
milieustraat aanwezige afvalstoffen mee te nemen;
Uitzondering op het verbod om afvalstoffen mee te nemen vormt de Retourette Bouw- en sloopafval op de milieustraat, waar inwoners van Leusden op vertoon van de afvalpas materialen
mogen meenemen;
De ontdoener van afvalstoffen moet zich bij de milieustraat kunnen legitimeren middels de afvalpas
van de gemeente Leusden.

Artikel 10 Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden
1.
2.
3.
4.

De dagen en tijden dat afvalstoffen ter inzameling kunnen worden aangeboden, worden bekendgemaakt via de website van gemeente Leusden en/of de digitale afvalwijzer;
Inzamelmiddelen mogen, mits goed gesloten, de avond voor de vastgestelde inzameldag vanaf
20.00 uur op de juiste wijze worden aangeboden;
De inzamelmiddelen moeten zo spoedig mogelijk na lediging door de inzameldienst, doch uiterlijk
de volgende morgen voor 07.30 uur, van de weg zijn verwijderd;
In verband met geluidhinder mogen glascontainers alleen tussen 7.00 en 19.00 uur worden gebruikt.

Artikel 11 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 10 van de verordening, door gemeente Leusden voor de duur
van de werkzaamheden tijdelijke inzamelplaatsen worden aangewezen, welke worden bekendgemaakt
op de website van de gemeente Leusden en/of de digitale afvalwijzer.
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Artikel 12 Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst
Op grond van artikel 11 lid 2, van de verordening dienen gebruikte inzamelmiddelen na lediging onmiddellijk te worden teruggeplaatst in of op het perceel van de gebruiker overeenkomstig de daarvoor
geldende regels.

Artikel 13 Opslag van afval in de open lucht
Op grond van artikel 16 lid 1, van de verordening, dient opslag van afval op eigen terrein en inpandig
plaats te vinden. Indien dit een normale bedrijfsvoering onoverkomelijk belemmert kan hiervoor ontheffing worden verleend, waarbij in ieder geval de volgende voorwaarden dienen te worden nageleefd:
Het afval wordt opgeslagen in een afsluitbare container die buiten de openingstijden afgesloten
–
is door middel van een ketting en deugdelijk slot, zodanig dat de container niet geopend kan
worden;
De container moet zijn vastgezet aan de gevel, met een slot, zodanig dat deze niet verplaatst kan
–
worden;
De container moet geplaatst zijn tegen een blinde muur zonder ramen of ventilatieopeningen
–
achter of boven de container. In geval dit niet mogelijk is dienen de ramen of ventilatieopeningen
voorzien te zijn van brandwerende maatregelen met een brandwerende werking van ten minste
30 minuten;
Er mogen geen afvalstoffen buiten de container worden opgeslagen;
–
De maximale inhoud van een container is 2.500 liter.
–

Artikel 14 Afvalvrije school
Op grond van artikel 11 lid 2 van de verordening, mag een afvalvrije school afvalstoffen aanbieden
conform de inzameling zoals geformuleerd in artikel 5. Een afvalvrije school is een school:
gevestigd in Leusden;
–
die afval op school beperkt door preventie;
–
die oud papier, gft en plastic verpakkingen, blikverpakkingen en drankenkartons gescheiden inza–
melt en aanbiedt;
waarbij het restafval in omvang en samenstelling gelijkend is op huishoudens.
–

Artikel 15 Overgangsbepaling
Tot het moment dat voor een deel van de gemeente Leusden de voorbereidingen zijn getroffen om
over te gaan naar het vastgestelde beleid Het Nieuwe Inzamelen en in dat deel de inzamelvoorzieningen
zijn gerealiseerd en in gebruik genomen voor de inzameling van fijn huishoudelijk restafval, gelden in
dat deel van de gemeente de richtlijnen voor inzameling conform het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Leusden 2010 en blijven tot die datum inzamelsystematiek en inzamelfrequentie ongewijzigd.

Artikel 16 Inwerkingtreding
Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking op 1 januari 2017.

Artikel 17 Citeerbepaling
Dit uitvoeringsbesluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Leusden 2017.
Aldus vastgesteld door het college van de gemeente Leusden,
Het college van de gemeente Leusden,
de heer E.D.Luchtenburg
secretaris
mevrouw drs. A Vermeulen
burgemeester

5

Cvdr 2016 nr. CVDR600989_1

27 december 2016

BIJLAGEN BEHOREND BIJ UITVOERINGSBESLUIT AFVALSTOFFENVERORDENING LEUSDEN 2017
BIJLAGE 1
De inzamelaars van grondstoffen zoals bedoeld in artikel 2, lid 11 van het uitvoeringsbesluit:
Basisschool de Brink
1.
Basisschool de Holm
2.
Christelijke basisschool De Vallei
3.
Gemengd koor Leusden
4.
Gereformeerde Kerk de Koningshof Leusden
5.
Gereformeerde Kerk Leusden
6.
Jeu de Boules club de Hakhorst
7.
Handbalvereniging LHV
8.
K.C. Korfbalvereniging Antilopen
9.
10. L.Z. & P.C. de Haaien
Muziekvereniging D.W.S.
11
O.B.S. ’t Palet
12
O.B.S. de Heerd
13
Protestantse Gemeente
14
R.K.B.S. de Klimrakker
15
R.K.B.S. de Rossenberg
16
R.K.B.S. Kinderland
17
Stichting Beeldgestuurde Behandeling
18
Mannenkoor De Valleizangers
19
Basisschool Het Kompas
20
BIJLAGE 2
De midden- en kleinbedrijven, als bedoeld in artikel 2, lid 12 van het uitvoeringsbesluit:
Winkel Hotmilk, 't Erf 15
1.
Schoenmaker Keyzer, Hamersveldseweg 66
2.
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