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Officiële uitgave van Woerden.

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffen van de gemeente Woerden
Burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden,
Overwegende dat op grond van diverse artikelen van de Afvalstoffenverordening van de gemeente
Woerden, zoals deze is vastgesteld bij raadsbesluit van 27 mei 2004, het college bevoegd is nadere regels
te stellen;
Overwegende dat het wenselijk is regels vast te stellen met betrekking tot de inzameling volgens het
haal- en brengsysteem van de gemeentelijke reinigingsdienst;
besluit;
vast te stellen "Uitvoeringsbesluit Afvalstoffen van de gemeente Woerden"

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
In dit uitvoeringsbesluit wordt verstaan dan wel mede verstaan onder:
a. afvalstoffenverordening: de Afvalstoffenverordening van de gemeente Woerden, zoals deze is vastgesteld bij raadsbesluit van 27 mei 2004, c.q.gedateerd na een eventuele wijziging van dit raadsbesluit;
b. het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden;
c. de eigen dienst: Het Team Afval en Reiniging, deel uitmakende van de afdeling Beheer en Onderhoud
van de gemeente Woerden;
d. minicontainer: een container met een inhoud van 140 of 240 liter, hoofdzakelijk vervaardigd uit
kunststof voor het bewaren en ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen en geschikt
voor opname door het beladingssysteem van de inzamelvoertuigen van de eigen dienst, waarbij de
kleur van de container voor huishoudelijke restafval is bepaald op bruin, voor Groente- Fruit- en Tuinafval (GFT) op groen en voor papier op blauw;
e. container: een container met een inhoud groter dan 240 liter, vervaardigd uit kunststof dan wel van
metaal, geschikt voor opname door het beladingssysteem van de inzamelvoertuigen van de eigen
dienst voor het bewaren en ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen;
f. glascontainer: een container met een inhoud groter dan 240 liter, vervaardigd uit kunststof dan wel
van metaal, geschikt voor opname door het beladingssysteem van de inzamelvoertuigen van de eigen
dienst voor het bewaren en ter inzameling aanbieden van gebruiksglas, waarbij de afsluiting van de
inworpopening de kleur van het aan te bieden glas bepaalt;
g. textielcontainer: een container met een inhoud groter dan 240 liter, vervaardigd uit kunststof dan
wel van metaal, geschikt voor opname door het beladingssysteem van de inzamelvoertuigen van de
eigen dienst voor het bewaren en ter inzameling aanbieden van textiel en schoeisel; textiel en schoeisel
moeten afzonderlijk verpakt in plastic zakken worden aangeboden;
h. stadserf: de inrichting met werkplaatsen en kantoren van de buitendienst (uitvoerende dienst ten
behoeve van openbaar gebied) van de gemeente Woerden, gevestigd aan de Pijpenmakersweg 4 te
Woerden;
i. afvalbrengstation: de inrichting waar natuurlijke personen afvalstoffen kunnen aanbieden, als bedoeld
in artikel 14 van de Afvalstoffenverordening, gevestigd aan de Touwslagersweg 20 te Woerden;
j. website: de aan een eigen identificatie herkenbare plaats waar informatie zich bevindt binnen het
World Wide Web voor de gemeente Woerden, te weten www.woerden.nl ;
k. buitengebied: de wegen of weggedeelten gelegen buiten de bebouwde kom zoals bedoeld in de
Wegenverkeerswet.
l. wet: Wet milieubeheer;
m. inzamelen: de activiteiten gericht op het ophalen of innemen van afvalstoffen die binnen de gemeente
ter inzameling worden aangeboden en het feitelijk ophalen en innemen daarvan;
n. ter inzameling aanbieden: de wijze van overdragen van afvalstoffen aan een inzamelende persoon
of instantie, inclusief het achterlaten van afvalstoffen in daartoe door of vanwege de inzamelende persoon
of instantie geplaatste inzamelmiddelen of -voorzieningen of op een daartoe aangewezen plaats;
o. 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
p. inzamelvoorziening: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd(e) bewaarmiddel of -plaats,
bijvoorbeeld een verzamelcontainer, wijkcontainer of brengdepot, ten behoeve van meerdere huishoudens; q. inzameldienst: de krachtens artikel 7, eerste lid, van de afvalstoffenverordening aangewezen
inzameldienst, belast met de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen;
r. andere inzamelaars: de krachtens artikel 7, tweede lid, van de afvalstoffenverordening aangewezen
personen en instanties, belast met het afzonderlijk inzamelen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen;
s. gebruiker van een perceel: degene die in de gemeente feitelijk gebruik maakt van een perceel ten
aanzien waarvan ingevolge artikel 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen
van huishoudelijke afvalstoffen geldt;

1

Cvdr 2018 nr. CVDR77499_2

3 juli 2018

t. wegen: alle voor het openbaar verkeer openstaande wegen of paden met inbegrip van de daarin liggende bruggen en duikers en de tot die wegen behorende paden en bermen of zijkanten;

Hoofdstuk 2 Inzameling van huishoudelijke afvalstoffen
Artikel 2 Aanwijzing inzameldienst en andere inzamelaars
1. Belast met de inzameling van alle huishoudelijke afvalstoffen is de eigen dienst;
2. Belast met het huis-aan-huis inzamelen van Klein Chemisch Afval (KCA) via de chemokar is vanwege
de eigen dienst AVR West te Maarssen;
3. Belast met de inzameling van textiel namens de eigen dienst zijn:
a. met ingang van 1 april 2003 gedurende een periode van 10 jaar de Reconomy Group te Woerden;
b. jaarlijks eenmaal per kwartaal gedurende één week een instelling met CBF keurmerk. Aanwijzing per
kalenderjaar van 4 instellingen gebeurt door het college door middel van loting tussen de voor dat jaar
schriftelijk aangemelde instellingen, mits
i. deze aangemelde instellingen de voorgaande 3 jaren niet eerder in aanmerking kwamen voor een
vergunning;
ii. indien in enig jaar niet 4 instellingen aan laatstgenoemd criterium voldoen worden alle aangemelde
instellingen in de loting betrokken die in de 2 voorafgaande jaren niet eerder in aanmerking kwamen
voor een vergunning;
iii. indien in enig jaar niet 4 instellingen aan laatstgenoemd criterium voldoen worden alle aangemelde
instellingen in de loting betrokken die in het voorafgaande jaar niet in aanmerking kwamen voor een
vergunning;
c. De onder a. en b. genoemde organisaties verstrekken binnen één maand na het verstrijken van een
kalenderjaar schriftelijk een opgave aan het college van de in dat kalenderjaar ingezamelde hoeveelheden
textiel onderscheiden naar direct hergebruik c.q. recycling van deze afvalstof.
4. Belast met de inzameling van glas is namens de eigen dienst door of vanwege de Gemeenschappelijke Regeling Afvalverwerking (AVU) te Utrecht;
5. Bevoegd tot het mede inzamelen van papier kunnen zijn verenigingen en stichtingen, voorzover ingeschreven in het Verenigingen en Stichtingenregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht, die
een maatschappelijke functie vervullen binnen de gemeente Woerden en niet tot doel hebben winst te
behalen.
6. Bij eerste vaststelling van dit uitvoeringsbesluit worden aangemerkt de Verenigingen en Stichtingen,
als bedoeld in lid 5, die reeds geruime tijd bekend staan als inzamelaars van papier en karton, te weten:
a. Christelijk Gereformeerde Kerk WOERDEN
b. Actie gewelven R.K. Kerk KAMERIK
c. Albert Schweizergroep WOERDEN
d. Atletiekvereniging Clytoneus WOERDEN
e. Basisschool De Molenwiek WOERDEN
f. Bewonerscommissie De Langewiek WOERDEN
g. Christelijk Mannenkoor Con Forza KAMERIK
h. Constantijnschool WOERDEN
i. Erasmusschool WOERDEN
j. Fanfarekorps Excelsior WOERDEN
k. Gereformeerde Kerk Kamerik KAMERIK
l. Harmonie De Vriendschap WOERDEN
m. Jan de Bakkerschool WOERDEN
n. Jenaplan Basisschool De Kring WOERDEN
o. Jeugd- en jongeren Rode Kruis WOERDEN
p. Johan Frisoschool voor Christelijk Bsisonderwijs WOERDEN
q. Korfbalvereniging Reflex WOERDEN
r. Korfbalvereniging T.H.O.R. HARMELEN
s. Mixed Hockeyclub Woerden WOERDEN
t. Muziekvereniging Kunst na Arbeid ZEGVELD
u. Openbare basisschool de Horizon HARMELEN
v. Openbare Andersenschool WOERDEN
w. Ouderraad basisschool de Notenbalk HARMELEN
x. Ouderraad basisschool St. Bavo HARMELEN
y. Ouderraad Franciscusschool WOERDEN
z. Ouderraad Rembrandt van Rijnschool WOERDEN
aa. Ouderraad Wilhelminaschool WOERDEN
bb. Oudervereniging De Regenboog WOERDEN
cc. Oudervereniging Katholieke Basisschool De Wegwijzer WOERDEN
dd. Oudervereniging RK Basisschool De Schakel WOERDEN
ee. Radio Prosana Promotieteam WOERDEN
ff. Roeivereniging De Krom WOERDEN
gg. Schoolfonds R. de Jagerschool WOERDEN
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hh. Stichting Living Stone WOERDEN
ii. Stichting Roemenië Mizil WOERDEN
jj. Stichting Woonzorg Ruyge Weyde WOERDEN
kk. Voetbalvereniging Sportlust ‘46 WOERDEN
ll. Willem Alexanderschool WOERDEN
mm.Johan Frisoschool WOERDEN
nn. Willem van Oranjeschool WOERDEN
7. Verenigingen en stichtingen kunnen het college schriftelijk verzoeken te worden aangemerkt als
zijnde bevoegd tot het mede inzamelen van papier. Het college verstrekt daarop aan de aanvrager een
aanvraagformulier; bij indiening van het aanvraagformulier moeten tenminste de navolgende bijlagen
zijn gevoegd:
a. een afschrift van de notariële akte, waarbij de vereniging of stichting is opgericht waaruit onder meer
blijkt dat de instelling uitsluitend dan wel hoofdzakelijk activiteiten verricht voor inwoners van de gemeente Woerden;
b. een uittreksel van inschrijving bij de Kamer van Koophandel, gedateerd uiterlijk 3 maanden voor het
indienen van de aanvraag;
c. een door het bestuur gewaarmerkt afschrift van eventuele statutenwijzigingen;
d. een recente opgave van namen, adressen en bestuursfuncties van bestuursleden van de instelling.
8. Het bepaalde in artikel 2 van de Afvalstoffenverordening met betrekking tot de beslistermijn is van
overeenkomstige toepassing met betrekking tot de in lid 7 genoemde aanvraag.

Artikel 3 Inzamelmiddelen en -voorzieningen
Als inzamelmiddelen en – voorzieningen worden aangewezen:
1. Voor de gebruiker bij elk perceel, ten behoeve van de inzameling van groente, fruit en tuinafval, oud
papier en karton en huishoudelijk restafval: een minicontainer, beschikbaar gesteld door of vanwege
de gemeente Woerden;
2. In afwijking van het eerste lid geldt voor de gebruikers bij elk perceel, als bedoeld in het derde lid
van artikel 10 van de Afvalstoffenverordening dat voor de niet gescheiden inzameling van groente, fruit
en tuinafval en huishoudelijk restafval - voor eigen rekening aan te schaffen - plastic huisvuilzakken
moeten worden gebruikt die voldoen aan het KOMO-keurmerk en oud papier en karton als losse colli
in een voor één man hanteerbaar formaat en gewicht moeten worden aangeboden;
3. Voor de gebruikers van een aantal percelen voor de inzameling van groente, fruit en tuinafval, oud
papier en karton en huishoudelijk restafval de in of nabij deze percelen geplaatste (ondergrondse)
containers of minicontainers, beschikbaar gesteld door of vanwege de gemeente Woerden;
4. Voor de inzameling op wijkniveau van gebruiksglas de in de jaarlijks huis-aan-huis te verspreiden
afvalkrant en/of in de gemeentelijke infopagina van de Woerdense Courant, en/of op de website van
de gemeente Woerden gepubliceerde plekken voor glascontainers, beschikbaar gesteld door of vanwege
de gemeente Woerden;
5. Voor de inzameling op wijkniveau van textiel de in de jaarlijks huis-aan-huis te verspreiden afvalkrant
en/of in de gemeentelijke infopagina van de Woerdense Courant, dan wel op de website van de gemeente
Woerden gepubliceerde plekken voor textielcontainers, beschikbaar gesteld door of vanwege de gemeente Woerden;

Artikel 4 Afvalstoffen die zonder inzamelmiddel mogen worden aangeboden op het gemeentelijk brengdepot
Afvalstoffen genoemd in artikel 14 van de Afvalstoffenverordening kunnen zonder specifiek inzamelmiddel worden aangeboden op het gemeentelijk brengdepot (Afvalbrengstation) aan de Touwslagersweg
20 te Woerden op de dagen en uren, zoals gepubliceerd in de jaarlijks huis-aan-huis te verspreiden afvalkrant en/of in de gemeentelijke infopagina van de Woerdense Courant en/of op de website van de
gemeente Woerden.

Artikel 5 Frequentie van inzamelen
1. De inzameling van Klein Chemisch Afval (KCA) bij elk perceel vindt zes maal per jaar plaats door of
vanwege de gemeente Woerden middels een zogenaamde chemokar op standplaatsen en op data en
tijden die worden bekendgemaakt via de jaarlijks huis-aan-huis te verspreiden afvalkrant en/of in de
gemeentelijke infopagina van de Woerdense Courant, dan wel op de website van de gemeente Woerden;
2. In afwijking van lid 1 wordt in het buitengebied 2 maal per jaar KCA huis-aan-huis ingezameld, na
voorafgaande telefonische melding (telefoon 0348 428222, receptie van het Stadserf).

Hoofdstuk 3 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen
Artikel 6 Afzonderlijk ter inzameling aanbieden
De in artikel 14 lid 1 van de Afvalstoffenverordening bedoelde afvalstoffen mogen uitsluitend worden
aangeboden aan de inzameldienst en andere inzamelaars zoals bedoeld in artikel 2 van dit uitvoeringsbesluit.
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Artikel 7 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelmiddel
voor de gebruiker van een perceel
1. De container / huisvuilzak mag niet eerder dan op de inzameldag voor de woning, zo dicht mogelijk
aan de openbare weg (of op de aangewezen c.q. afgesproken aanbiedplaats) worden aangeboden,
vanaf ’s-Morgens 7:00 uur tot uiterlijk ’s-Morgens om 7:30 uur. Het handvat moet daarbij naar de straat
zijn gekeerd. De container / huisvuilzak moet zodanig worden aangeboden, dat verkeersdeelnemers
daarvan geen hinder ondervinden.
2. Na lediging dient de container zo spoedig mogelijk door of vanwege de gebruiker te worden teruggehaald, doch uiterlijk voor zonsondergang.
3. Een container mag niet zwaarder wegen dan 80 kg, inclusief het eigen gewicht, een huisvuilzak mag
niet zwaarder wegen dan 8 kg.
De deksel moet gesloten zijn. Los huisvuil of huisvuilzakken, ingeval als inzamelmiddel een container
is aangewezen, mogen niet bijgeplaatst worden.
4. Het van gemeentewege aan de gebruiker ter beschikking gestelde inzamelmiddel van een perceel
dient te worden beheerd als een goed huisvader en moet voor eigen rekening zodanig worden onderhouden / gereinigd dat tengevolge van het gebruik het milieu / de volksgezondheid daarvan geen hinder
kunnen ondervinden, noch hinder voor de omgeving daardoor kan ontstaan.
5. Per inzameldag mag een container niet meer dan één keer worden aangeboden.

Artikel 8 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelvoorziening
ten behoeve van een groep percelen
1. Het college of door haar daartoe aangewezen personen bepalen in overleg met de eigenaar, vereniging
van eigenaren of verhuurder van een groep percelen op welke wijze huishoudelijke afvalstoffen via
een inzamelvoorziening moet worden aangeboden, voor zover de inzamelvoorziening inpandig is
aangebracht.
2. 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 bovengronds of
ondergronds inzamelmiddel, alvorens tot plaatsing over te gaan; ingeval geen overeenstemming wordt
bereikt besluit het college.
3. Bij het totstandkomen of wijzigen van een complex ten behoeve van een groep percelen gelden ten
aanzien van de inzamelvoorziening de voorschriften van het vigerende Bouwbesluit.

Artikel 9 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via inzamelvoorzieningen
op wijkniveau
De afvalstoffen als bedoeld in artikel 14 lid 1 sub c. en e. – respectievelijk glas en textiel – kunnen worden
aangeboden via daartoe geplaatste containers, waarvan de locaties worden bekendgemaakt via de
jaarlijks huis-aan-huis te verspreiden afvalkrant en/of in de gemeentelijke infopagina van de Woerdense
Courant, dan wel op de website van de gemeente Woerden.

Artikel 10 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via een brengdepot op
lokaal niveau
De wijze waarop afvalstoffen kunnen worden aangeboden op het afvalbrengstation zijn gebonden aan
de navolgende regels:
1. Het terrein mag uitsluitend worden betreden voor het aanbieden van afvalstoffen door natuurlijke
personen wonende in de gemeente Woerden en als zodanig ingeschreven in de Gemeentelijke Basis
Administratie;
2. De onder lid 1 bedoelde personen zijn verplicht zich te legitimeren;
3. Het betreden van het afvalbrengstation is voor eigen risico;
4. Op het terrein mag slechts stapvoets worden gereden
5. Vanwege mogelijke risico’s mogen kinderen tot 16 jaar de auto van de bezoeker niet verlaten;
6. Het is verboden op het afvalbrengstation aanwezige afvalstoffen mee te nemen; bij overtreding wordt
de politie gewaarschuwd en aangifte gedaan;
7. Bij eventuele discussie over hoeveelheden gebracht afval bepaalt de beheerder van het afvalbrengstation de hoeveelheid aangeboden afvalstoffen;
8. In afwijking van het gestelde in het eerste lid mogen anderen dan natuurlijke personen door hen ingenomen apparatuur, die valt onder het begrip wit- en bruingoed, deze apparatuur kosteloos aanbieden
op het afvalbrengstation; de bepalingen genoemd onder lid 2 tot en met lid 6 van dit artikel zijn onverminderd van toepassing.

Artikel 11 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen zonder inzamelmiddel
1. Uitsluitend grof huishoudelijk afval kan zonder inzamelmiddel worden aangeboden;
2. Voorafgaande aan het aanbieden van grof huishoudelijk afval moet de aanbieder daartoe een telefonische aanmelding doen via telefoonnummer 0348 – 428222 van de receptie van het Stadserf;
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3. Direct bij aanmelding wordt door de receptioniste kenbaar gemaakt op welke dag dit zal worden ingezameld;
4. Grof huishoudelijk afval mag niet eerder dan op de afgesproken inzameldag voor de woning worden
aangeboden, zo dicht mogelijk aan de openbare weg (of op de aangewezen of nader overeengekomen
aanbiedplaats) en op een voor het inzamelvoertuig (kraakperswagen, dan wel vrachtwagen met kraan)
goed bereikbare plaats,’s-morgens tot uiterlijk 7:30 uur;
5. Aanbieding van grof huishoudelijk afval moet per soort, te weten ijzer, snoeihout / tuinafval en overig
grof huishoudelijk afval gesorteerd en gebundeld geschieden, de lengte der delen mag niet langer zijn
150 centimeter en per colli niet meer wegen dan 15 kg en door één man gehanteerd kunnen worden;
6. Tot op het moment waarop daadwerkelijk wordt ingezameld is de aanbieder verantwoordelijk voor
het aangeboden grof huishoudelijk afval.

Artikel 12 Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden
De dagen en tijden dat afvalstoffen ter inzameling kunnen worden aangeboden worden bekendgemaakt
via de jaarlijks huis-aan-huis te verspreiden afvalkrant en/of in de gemeentelijke infopagina van de
Woerdense Courant, dan wel via de website van de gemeente Woerden.
Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Woerden,
gehouden op 24 mei 2004.
De secretaris,
De burgemeester,

Nota-toelichting op het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening
van de gemeente Woerden
Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
De begripsomschrijvingen van de Afvalstoffenverordening zijn mede van toepassing op dit uitvoeringsbesluit.
Aangezien in het uitvoeringsbesluit een aantal begrippen worden gehanteerd die niet voorkomen in
de Afvalstoffenverordening worden deze in dit artikel nader gedefinieerd.
Hoofdstuk 2 Inzameling van huishoudelijke afvalstoffen
Artikel 2 Aanwijzing inzameldienst en andere inzamelaars
In artikel 7 van de Afvalstoffenverordening wordt het volgende bepaald:
1. Het college wijst de inzameldienst aan, die belast is met de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen.
2. Naast de inzameldienst kan het college andere inzamelaars aanwijzen die belast zijn met het afzonderlijk inzamelen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen.
Aangewezen als zijnde belast met de inzameling van alle huishoudelijke afvalstoffen is in alle gevallen
de eigen dienst; voor met name genoemde afvalstoffen worden inzamelaars aangewezen die namens
de eigen dienst inzamelen.
Tegelijkertijd wordt geformaliseerd welke verenigingen, stichtingen en dergelijke tot nu bekend zijn als
inzamelaars van papier en karton voor niet commerciële doeleinden. Tegelijkertijd wordt hen de verplichting opgelegd jaarlijks een opgave te verstrekken van de hoeveelheid ingezameld papier.
Verenigingen en stichtingen die niet in deze lijst voorkomen kunnen een verzoek doen om eveneens
papier en karton in te zamelen. De wijze van aanmelden als aspirant inzamelaar en de vergunningverlening wordt geregeld in lid 7 en 8 van dit artikel.
Artikel 3 Inzamelmiddelen en -voorzieningen
In het tweede lid van artikel 9 van de Afvalstoffenverordening wordt bepaald:
dat het college kan aanwijzen via welk al dan niet van gemeentewege verstrekt inzamelmiddel of via
welke inzamelvoorziening de inzameling van een bepaalde categorie huishoudelijke afvalstoffen ten
behoeve van de gebruiker van een perceel plaatsvindt.
In de leden 1 tot en met 5 wordt limitatief aangegeven welke inzamelmiddelen mogen worden gebruikt.
In lid 6 van dit artikel wordt voor de gehele gemeente het Afvalbrengstation aangewezen voor het
brengen van afvalstoffen. Artikel 5 Frequentie van inzamelen
In het 10e lid van artikel 10 van de Afvalstoffenverordening wordt bepaald:
Het college kan de frequentie van inzameling vaststellen van de overige categorieën huishoudelijke
afvalstoffen die afzonderlijk in aangewezen delen van de gemeente bij elk perceel worden ingezameld.
Deze aanwijzing heeft betrekking op het bij elk perceel periodiek inzamelen van Klein Chemisch Afval
(KCA).
Hoofdstuk 3 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen
Artikel 6 Afzonderlijk ter inzameling aanbieden
In artikel 14, lid 2 van de Afvalstoffenverordening wordt bepaald:
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Het college kan de inzameldienst en andere inzamelaars aanwijzen aan wie de in het eerste lid aangewezen categorieën huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden.
Volstaan kan worden met een verwijzing naar het bepaalde in artikel 2 van dit uitvoeringsbesluit.
Artikel 7 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelmiddel voor de gebruiker van een perceel
In artikel 15, lid 2 tot en met lid 5 van de Afvalstoffenverordening wordt bepaald:
3. Het college kan regels stellen omtrent de plaatsen en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen via
een inzamelmiddel ter inzameling moeten worden aangeboden.
4. Het college kan regels stellen met betrekking tot het maximale gewicht van de afvalstoffen per inzamelmiddel en het maximale aantal inzamelmiddelen dat per keer kan worden aangeboden.
5. Indien van gemeentewege een inzamelmiddel aan de gebruiker van een perceel is verstrekt kan het
college regels stellen omtrent de voorwaarden waaronder het inzamelmiddel is verstrekt, het gebruik
en het reinigen daarvan.
In artikel 7 van het uitvoeringsbesluit zijn de bedoelde regels gesteld in lid 1 tot en met 5.
Artikel 8 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelvoorziening ten behoeve van een groep percelen
In artikel 16, lid 3 van de Afvalstoffenverordening wordt bepaald:
Het college kan regels stellen ten aanzien van de wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelvoorziening ten behoeve van een groep percelen moet worden aangeboden.
In artikel 8 van het uitvoeringsbesluit zijn hiertoe regels gesteld in lid 1 tot en met 3.
In zowel lid 1 als lid 2 wordt uitgegaan van voorafgaand overleg met betrokkenen. Voor zover er sprake
is van (ver)nieuwbouw wordt aangesloten op hetgeen daaromtrent is vermeld in het vigerende bouwbesluit. Dit laatste is mede belangrijk voor het vooruit plannen waar een inzamelmiddel een plaats moet
/ kan krijgen. De afdeling Bouwzaken toetst dit onderdeel, zodat na afloop van de bouw en bij ingebruikname geen verrassingen meer voor de reinigingsdienst (eigen dienst) kunnen voorkomen en men
vooruit kan plannen met welke inzamelmiddelen rekening kan worden gehouden, gelet op de diverse
wijzen van inzameling huis-aan-huis.
Artikel 9 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via inzamelvoorzieningen op wijkniveau
In artikel 17, lid 2 van de Afvalstoffenverordening wordt bepaald:
Het college kan regels stellen omtrent de wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling kunnen
worden aangeboden via een inzamelvoorziening op wijkniveau.
Onder inzamelvoorzieningen op wijkniveau vallen uitsluitend glas en textiel; het inzamelen van huishoudelijk restafval en gft via ondergrondse containers wordt krachtens de Afvalstoffenverordening
mede aangemerkt als inzameling bij elk perceel. Artikel 10 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke
afvalstoffen via een brengdepot op lokaal niveau
In artikel 18, lid 2 van de Afvalstoffenverordening wordt bepaald:
Het college kan regels stellen omtrent de wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling kunnen
worden aangeboden bij het brengdepot op lokaal niveau.
Aan het begin van het jaar 2004 werden reeds praktische regels opgesteld en middels aankondigingborden bekend gemaakt aan de bezoekers van het afvalbrengstation, met name met het oog op veiligheid
van bezoekers en ter voorkoming van ergernis met betrekking tot de identificatieplicht.
Deze identificatieplicht moet streng en consequent worden toegepast ter voorkoming van zogenaamd
afvaltoerisme door bewoners van andere gemeenten, waar of het brengbeleid strenger wordt geregisseerd, dan wel een hogere eenheidsprijs voor bepaalde afvalstoffen wordt berekend.
Artikel 11 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen zonder inzamelmiddel
In artikel 19, lid 1 tot en met 3 van de Afvalstoffenverordening wordt bepaald:
1. Het college kan categorieën huishoudelijke afvalstoffen aanwijzen die zonder inzamelmiddel als bedoeld in artikel 9 van deze verordening ter inzameling kunnen worden aangeboden.
2. Het college kan regels stellen over de wijze waarop deze categorieën huishoudelijke afvalstoffen ter
inzameling moeten worden aangeboden.
3. Het college kan regels stellen over het maximale gewicht, de afmetingen en het volume waarop deze
categorieën huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling moeten worden aangeboden.
In dit artikel is geregeld op welke wijze grof huishoudelijk afval mag worden aangeboden en welke acties
van de aanbieder van tevoren worden verwacht. Tevens worden ter bescherming van medewerkers
van de eigen diensten maxima gesteld aan gewicht en omvang ter beperking van de risico’s van te
zware arbeidsbelasting, terwijl tevens wordt aangegeven dat de verschillende soorten grof huishoudelijk
afval, zoals takken/snoeihout, ijzer en overig grof huishoudelijk afval gescheiden moeten worden aangeboden.
Expliciet is vastgelegd dat de aanbieder verantwoordelijk blijft voor aangeboden grof huishoudelijk
afval ter voorkoming van aansprakelijkheid van de inzamelende dienst. Artikel 12 Dagen en tijden voor
het ter inzameling aanbieden
In artikel 20, lid 1 tot en met 3 van de Afvalstoffenverordening wordt bepaald:
1. Het college stelt de dagen en tijden vast waarop categorieën huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling
kunnen worden aangeboden.
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Verwezen wordt naar de bekende media, waar deze dagen en tijden zowel jaarlijks en bij afwijkingen,
incidenteel op de Infopagina en de website worden bekend gemaakt.
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