CVDR

Nr.
CVDR60230_1
25 juli
2017

Officiële uitgave van Leusden.

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2010 van gemeente Leusden
Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Leusden 2010
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 2010;
gelet op de bepalingen van de Afvalstoffenverordening Leusden 2010 en Wet Milieubeheer;
BESLUIT:
In te trekken de Uitvoeringsbesluiten behorende bij de Afvalstoffenverordening 1997;
I.
Vast te stellen het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Leusden 2010.
II.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen
In dit uitvoeringsbesluit wordt verstaan dan wel mede verstaan:
verordening: Afvalstoffenverordening Leusden 2010;
a.
inzameldienst: de krachtens artikel 2, eerste lid van de verordening, aangewezen inzameldienst,
b.
belast met de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen;
inzamelmiddel: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd hulp- of bewaarmiddel, bijvoorc.
beeld een huisvuilzak, minicontainer, afvalemmer, kca-box of big bag, ten behoeve van één
huishouden;
inzamelvoorziening: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd(e) bewaarmiddel of -plaats,
d.
bijvoorbeeld een verzamelcontainer of brengdepot (milieustraat), ten behoeve van meerdere
huishoudens;
kantoor-, winkel-, dienstenafval (kwd-afval): afval afkomstig van kantoren, winkels en dienstverlee.
ners waarbij de aard, omvang en samenstelling gelijkwaardig is aan huishoudelijke afvalstoffen.
Voor overige begripsomschrijvingen wordt verwezen naar artikel 1 van de verordening.

Artikel 2 Aanwijzing inzamelende instanties
Op grond van artikel 2, eerste lid, van de verordening worden de volgende inzameldiensten aangewezen:
Sita Recycling Services West B.V. gevestigd te Rotterdam voor de inzameling van huishoudelijk
1.
restafval en groente-, fruit- en tuinafval.
Sita Recycling Services West B.V. gevestigd te Rotterdam voor de inzameling van grof tuinafval.
2.
Sita Recycling Services West B.V. gevestigd te Rotterdam voor de inzameling van kunststofver3.
pakkingen.
Sita Recycling Services West B.V. gevestigd te Rotterdam voor de inzameling van oud papier en
4.
karton.
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 en kwd9.
afval op de milieustraat.
Op grond van artikel 2, tweede lid, van de verordening worden de volgende inzamelaars aangewezen:
10. Verenigingen, stichtingen, kerken en scholen voor het inzamelen van oud papier en karton van
huishoudens. 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 zijn vermeld in bijlage 1 van het uitvoeringsbesluit. Overige verenigingen,
stichtingen, kerken en scholen kunnen het college schriftelijk verzoeken te worden aangemerkt.
11. Stichting Kringloopcentrum Amersfoort Leusden voor de inzameling van textiel middels de verzamelcontainers verspreid in Leusden.
12. Reshare voor de inzameling van textiel middels een verzamelcontainer op de milieustraat in
Leusden.
13. Een aantal midden- en kleinbedrijven, middels verzamelcontainers voor textiel. De aangewezen
bedrijven zijn vermeld in bijlage 2 van het uitvoeringsbesluit.
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14.

15.

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.
Scholen en verenigingen gevestigd in gemeente Leusden voor de mogelijke inzameling van
kerstbomen.

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 tuinafval (gft-afval): dat deel van de huishoudelijke afvalstoffen dat van organia.
sche oorsprong is, beperkt is van omvang en apart wordt ingezameld;
klein chemisch afval (kca): huishoudelijke afvalstoffen zoals vermeld op de kca-lijst van het minisb.
terie van VROM;
glas: op kleur gescheiden eenmalige glasverpakkingen zoals flessen, potten en andere glazen
c.
verpakkingen, met uitzondering van vlakglas, (glas)keramiek, gloei- en spaarlampen, TL-lampen,
nagellakflesjes, stenen kruiken, porselein, kristal, spiegels, doppen van flessen, kunststofflessen
en kurken;
oud papier en karton: huishoudelijk oud papier en karton dat droog en schoon en niet vervuild is
d.
met andere afvalfracties, met uitzondering van drankenkartons voor zuivel en frisdranken, ordners
en ringbanden met metaal en/of plastic onderdelen, geplastificeerd papier, sanitair papier, behang,
vinyl en doorslagpapier;
kunststofverpakkingen: verpakkingen van kunststof zoals bedoeld in het kader van de Raamovere.
eenkomst verpakkingen;
textiel: kleding, lakens, dekens, handdoeken en dergelijke, schoeisels, grote lappen stof en gordijnen
f.
die schoon zijn, niet vervuild met andere afvalfracties en niet eerder gebruikt als bijvoorbeeld
poets- of verflappen;
elektrische en elektronische apparatuur: de producten zoals genoemd in de Regeling beheer
g.
elektrische en elektronische apparatuur;
bouw- en sloopafval: harde steenachtige materialen, zoals puin, gasbeton, dakpannen, serviesgoed,
h.
sloophout en isolatiematerialen;
verduurzaamd hout: hout dat is geïmpregneerd, te herkennen aan groene of bruine kleur, zoals
i.
bielzen of tuinhout;
grof tuinafval: plantaardige of organische afvalstoffen door aard, samenstelling of omvang niet
j.
vallend onder gft-afval en vrijkomend bij de aanleg, het onderhoud of verwijdering van particulier
groen, zoals grof loofafval, snoeihout etcetera, met uitzondering van bielzen, tuinhekken en tuinschuttingen;
asbest en asbesthoudend materiaal: afval waarin zich asbest bevindt;
k.
grof huishoudelijk afval: volumineus of zwaar huishoudelijk afval dat door afmeting of gewicht
l.
niet in een inzamelmiddel of via een inzamelvoorziening ter inzameling kan worden aangeboden;
m. banden:schone banden van motoren of van personenauto’s;
metalen: producten met als belangrijkste bestanddeel ferro en/of non-ferro;
n.
dakleer: dakbedekkingsmaterialen, ook wel genoemd dakleer, bestaand uit beplatingsmateriaal
o.
van hout of kunststof, voorzien van een laag koolteer of bitumen dit is inclusief dakgrind, waaraan
zich teer of bitumen bevindt;
huishoudelijk restafval: afval afkomstig uit particuliere huishoudens, dat overblijft na scheiding
p.
in de deelstromen genoemd in artikel 3 eerste lid van de verordening.

Artikel 4 Inzamelmiddelen en -voorzieningen
1.

Op grond van artikel 4, tweede lid, van de verordening worden de volgende inzamelmiddelen en
inzamelvoorzieningen aangewezen:
voor de inzameling van restafval van huishoudens:
a.
bij laagbouwwoningen de – voor eigen rekening aan te schaffen - plastic huisvuilzakken,
die voldoen aan het KOMO-keurmerk;
bij hoogbouwwoningen de in of nabij deze percelen geplaatste (ondergrondse) containers. In deze containers dient het restafval van de individuele huishoudens aangeboden
te worden in – voor eigen rekening aan te schaffen – plastic huisvuilzakken, die voldoen
aan het KOMO-keurmerk. Toegang tot de container is mogelijk met een door de gemeente verstrekte afvalpas;
b.

2

voor de inzameling van gft-afval van huishoudens:
bij laagbouwwoningen de minicontainer, beschikbaar gesteld door gemeente Leusden;
-
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-

c.

voor oud papier en karton:
voor de huis-aan-huis inzameling in heel Leusden met uitzondering van de Hamershof:
een open doos of gebonden in een voor één persoon hanteerbaar formaat en gewicht;
de ondergrondse papiercontainers voor bewoners boven het winkelcentrum Hamershof;
de containers bij verenigingen, stichtingen, kerken en scholen.
-

d.
e.
f.
g.

voor glas de wit/groen/bruin boven- en ondergrondse glascontainers;
voor kunststofverpakkingen de boven- en ondergrondse kunststofverpakkingen containers;
voor textiel de boven- en ondergrondse textielcontainers;
voor de huis-aan-huis inzameling van textiel de door de instelling beschikbaar gestelde
zakken;
voor grof tuinafval de tuingroendepots.

h.
2.

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;

Afvalstoffen genoemd in artikel 3 van de afvalstoffenverordening kunnen zonder specifiek inzamelmiddel worden aangeboden bij de milieustraat ’t Spieghel aan de Spieghelweg 2 te Leusden
op de dagen en uren, zoals gepubliceerd in de jaarlijks huis-aan-huis te verspreiden gemeentegids
en/of in de gemeentelijke infopagina van de Leusder Krant en/of op de website van gemeente
Leusden.

Artikel 5 Afzonderlijk ter inzameling aanbieden
Op grond van artikel 9, derde lid, van de verordening worden de volgende categorieën personen vrijgesteld van de gescheiden inzameling van gft-afval:
de personen die woonachtig zijn in het buitengebied van 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 6 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelmiddel
voor de gebruiker van een perceel
1.

Krachtens artikel 10, derde lid, 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 verstrekte inzamelmiddelen voor gft-afval mogen alleen worden gereinigd met water;
e.
de gebruiker van een perceel dient zich tot de meldlijn of website van gemeente Leusden
f.
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.

3

de inzameldienst is bevoegd om de container te voorzien van 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.

Krachtens artikel 10, vierde lid, 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.
door plaatsing van de huisvuilzakken, emmers, minicontainers 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 vastgestelde clusterplaatsen zijn genoemd in
bijlage 3 van het uitvoeringsbesluit;
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c.
d.
e.
f.
g.

h.

de minicontainers moeten met de handvatten naar de rijweg gericht ter lediging worden
aangeboden;
inzamelmiddelen dienen goed gesloten te zijn en moeten na gebruik goed gesloten worden;
uit de inzamelmiddelen mag geen huishoudelijk afval steken;
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;
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;
het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen en het eigen gewicht van de ter lediging aangeboden minicontainer mag in zijn totaliteit niet zwaarder zijn dan 60 kilogram.

Artikel 6a Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelvoorziening
ten behoeve van een groep percelen
Met de eigenaar, vereniging van eigenaren of verhuurder van een groep percelen wordt door het college of door haar daartoe aangewezen personen overlegd over de locatie van een ondergrondse afvalcontainer, alvorens tot plaatsing over te gaan; in geval geen overeenstemming wordt bereikt, besluit
het college.

Artikel 6b Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via inzamelvoorzieningen
1.

2.
3.

De huishoudelijke afvalstoffen glas, oud papier en karton, kunststofverpakkingen, textiel en tuingroen dienen zodanig aangeboden te worden dat er geen vervuiling rondom de bovengrondse,
ondergrondse containers en tuingroendepots ontstaat.
Het glas dient gesorteerd op kleur (wit/groen/bruin) te worden gedeponeerd in de glascontainers.
Kunststofverpakkingen dienen in doorzichtige plastic zakken dan wel in boodschappentassen te
worden aangeboden in de kunststofverpakkingen containers.

Artikel 6c 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
volume hebben dan 1 m³.

Artikel 6d Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen op de milieustraat
1.

2.
3.
4.
5.

6.

De Milieustraat ’t Spieghel aan de Spieghelweg 2 te Leusdenwordt aangewezen als brengdepot
waar de afvalstoffen als vermeld in artikel 3, eerste lid, 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;
De ontdoener van afvalstoffen moet zich bij de milieustraat kunnen legitimeren;
Het is verboden op de milieustraat aanwezige afvalstoffen mee te nemen. Bij overtreding wordt
de politie gewaarschuwd en aangifte gedaan;
Uitzondering op het vierde lid vormt de Retourette Bouw- en sloopafval op de milieustraat, waar
inwoners van Leusden op vrijdagmiddag tussen 13.00 – 16.00 uur op vertoon van de afvalpas
materialen mogen meenemen;
Om veiligheidsredenen moet klein chemisch afval persoonlijk worden overhandigd.

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

4

Het college stelt de volgende regels op grond van artikel 11, eerste lid, van de verordening:
inzamelmiddelen moeten worden aangeboden op de vastgestelde inzameldag tussen 06.00
a.
en 07.30 uur;
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b.

c.

d.
e.
f.
g.
2.

voor inzamelwijk Noord (Achterveld, Stoutenburg, Alandsbeek, Hamersveld, Rossenberg,
Roozenboom, Rozendaal, t Ruigeveld, ’t Vliet, de Wetering) is maandag de inzameldag voor
restafval en gft-afval;
voor inzamelwijk Zuid (Akkerhoeve, Bosveld, Claverenblad, Groenhouten, Langenbeek,
Leusden-Zuid, Munnikhove, Noordwijck, Tabaksteeg, Zwanenburg) is dinsdag de inzameldag
voor restafval en gft-afval;
voor oud papier en karton is woensdag de inzameldag;
inzamelmiddelen anders dan huisvuilzakken 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.

De dagen en tijden dat afvalstoffen ter inzameling kunnen worden aangeboden, worden bekendgemaakt via de jaarlijkse huis-aan-huis te verspreiden afvalkalender en gemeentegids van Leusden,
dan wel via de website van gemeente Leusden en/of in de gemeentelijke infopagina van de
Leusder Krant.

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 16 van de verordening, door gemeente Leusden voor de duur
van de werkzaamheden tijdelijke inzamelplaatsen worden aangewezen, welke worden bekendgemaakt
in het huis-aan-huis-blad.

Artikel 9 Inzameling bedrijfsafvalstoffen door de inzameldienst
1.
2.

Op grond van artikel 13 van de verordening kan de inzameldienst ook bedrijfsafval uit de kantoor, winkel- en dienstensector inzamelen.
De volgende categorie bedrijfsafvalstoffen, wordt op grond van artikel 13 van de verordening
vastgesteld:
kantoor-, winkel- en dienstenafval, zoals omschreven in artikel 1, lid e van dit besluit.
a.

Artik el 10 Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst
1.

Voor bedrijven die krachtens artikel 14, derde lid, van de verordening kantoor, winkel- en dienstenafval aanbieden geldt dat:
in het centrumgebied het afval alleen kan worden aangeboden in de ondergrondse restafa.
valcontainers conform de in dit uitvoeringsbesluit gestelde regels;
in de overige gebieden van Leusden het afval op dezelfde wijze aangeboden kan worden
b.
als de omliggende perceelgebruikers conform de in dit uitvoeringsbesluit gestelde regels.

Artikel 11 Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst
Op grond van artikel 15, eerste lid, 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 12 Inwerkingtreding
Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking op 1 januari 2010.

Artikel 13 Citeerbepaling
Dit uitvoeringsbesluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Leusden 2010.
Aldus vastgesteld door het college van de gemeente Leusden,
Het college van de gemeente Leusden,
Ir. N. Versteeg MCM mevrouw drs. A. Vermeulen
Secretaris burgemeester
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BIJLAGE 1
De inzamelaars van oud papier en karton, als bedoeld in artikel 2, lid 10 van het uitvoeringsbesluit:
Basisschool de Brink
Basisschool de Holm
Christelijke basisschool de Vallei
Gemengd koor Leusden
Ger. Kerk de Koningshof Leusden
Ger. Kerk Leusden
Jeu de Boules club de Hakhorst
Handbalvereniging LHV
K.C. Korfbalvereniging Antilopen
L.Z. & P.C. de Haaien
Muziekvereniging D.W.S.
O.B.S. ’t Palet
O.B.S. de Heerd
Protestantse Gemeente
RKBS de Klimrakker
RKBS de Rossenberg
RKBS Kinderland
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BIJLAGE 2
De midden- en kleinbedrijven, als bedoeld in artikel 2, lid 13 van het uitvoeringsbesluit:
Winkel Hotmilk, 't Erf 15
1.
Schoenmaker Keyzer, Hamersveldseweg 66
2.
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BIJLAGE 3
De clusterplaatsen als bedoeld in artikel 6, lid 2b van het uitvoeringsbesluit:
Wijk

Straat

De Wetering

Walstro – Vogelwikke (3x)
Walstro – Kornoelje (3 x)
Walstro – Heggerank (2x)
Walstro – Akkerwinde (2x)
Walstro – Parkeerplaats Elatinehof / Akkerwinde
Walstro – Parkeerplaats hoek Asschatterweg
Wederik (3x)
Ereprijshof (2x)
Hondsdraf (2x)
Zonnedauwhof (2x)
Gagelhof (2x)

Akkerhoeve-Noordwijck

Spaarnewijk
Dongewijk
Vlistwijk
Beerzewijk (2x)
Wierickewijk (4x)
Waverwijk
Tjongerwijk (2x)
Pauwenhoeve
Patrijzenhoeve
Fazantenhoeve
Kwartelhoeve
Reehoeve

Groenhouten

Grasland – landweg
Klaverland
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