
Overzicht van wijzigingen in het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2019 ten opzichte van die van 2017

artikel was (2017) wordt (2019)
1b Brengdepot of Milieuplein: hiermee wordt het milieuplein bedoeld

gelegen aan de Ir. Lelyweg in Haarlem. Op het brengdepot kunnen (grof)
huishoudelijke afvalstoffen worden aangeboden conform het
Acceptatiebeleid Milieuplein Haarlem.

Brengdepot of Milieuplein: het milieuplein gelegen aan de Ir. Lelyweg in
Haarlem.

1d Hoogbouw: gebouw dat bestaat uit een aantal op elkaar gestapelde
woningen, alle niet grondgebonden woningen zoals bovenwoningen,
portiekwoningen en flats.

Rolcontainer-geschikte woning: een perceel met voortuin en/of
achtertuin met achterom en daardoor voor de gebruiker van een perceel
geschikt om met een individueel inzamelmiddel aan te bieden.

1i Laagbouw: woningen met een beperkt aantal verdiepingen en die
beschikking hebben over een buitenruimte op de begane grond. Onder
laagbouw vallen o.a. rijtjeswoningen en vrijstaande huizen. Maar ook op
de begane grond gelegen appartementen die beschikking hebben over
een buitenruimte vallen onder laagbouw.

[verwijderd]

1m 1n. Zwerfafval: huishoudelijke afval van zeer beperkte omvang en
gewicht, zoals proppen, papier, sigarettenpeuken, kauwgom, plastic
bekertjes, blikjes, verpakkingsmateriaal en etenswaren,  dat door
mensen bewust of onbewust is weggegooid of achtergelaten op plaatsen
die daar niet bestemd voor zijn, of door indirect toedoen of nalatigheid
van mensen op die plaatsen is terechtgekomen.

1m. Zwerfafval: huishoudelijke afval van zeer beperkte omvang en
gewicht  dat door mensen bewust of onbewust is weggegooid of
achtergelaten op plaatsen die daar niet bestemd voor zijn, of door
indirect toedoen of nalatigheid van mensen op die plaatsen is
terechtgekomen.

2 [x] 2. Het college wijst met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018 het
Werkbedrijf Haarlem B.V., gevestigd in Cruquius, aan als inzamelaar
bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de verordening voor het ophalen
van huisraad bij huishoudens.

2 2. Het college van burgemeester en wethouders verleent een
alleenrecht als bedoeld in artikel 17 van het Besluit aanbestedingsregels
voor overheidsopdrachten voor de verwerking van binnen de gemeente
vrijkomende huishoudelijke afvalstoffen, zoals bedoeld in artikel 1.1,
eerste lid Wet milieubeheer, aan Afval Energiebedrijf.

3. Het college verleentper 1 januari 2013 een alleenrecht als bedoeld in
artikel 2.24 aanhef en a van de Aanbestedingswet 2012 voor de
verwerking van binnen de gemeente vrijkomende huishoudelijke
afvalstoffen, niet zijnde gescheiden ingezamelde afvalstromen, zoals
bedoeld in artikel 1.1, eerste lid Wet milieubeheer, aan het Afval
Energiebedrijf, gevestigd te Amsterdam.

3 (onderstaande opsommingen zijn niet limitatief, de opsomming van te
scheiden afvalstromen zoals beschreven in Acceptatiebeleid Milieuplein
(bijlage 1) is leidend)

[naar de toelichting]
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artikel was (2017) wordt (2019)
3a Wel: botjes, visgraten, brood, doppen van pinda’s/noten, eierschalen,

etensresten, kaaskorsten, koffiefilters/koffiedik, jus/vet, loof, schillen,
mest van kleine huisdieren, noten/pitten, theebladeren en -zakjes,
plantenmateriaal, klein snoeiafval, bladeren, gemaaid gras, stro, (kleine)
kamerplanten.
Niet: kattenbakkorrels, asresten, vloeibare (sla)olie, kauwgom, kurken,
lucifers, luiers, papier(behalve voor verpakking gft-afval),
stofzuigerzakken/-inhoud, slachtafval, kadavers, haren van mens en dier,
(vogelkooi)zand, grond, (tuin)aarde, drankkartons, bagger uit goot/sloot,
dikke takken (in te leveren als grof tuinafval op milieuplein), hout (in te
leveren als houtfractie op milieuplein), kerstbomen.

"Wel" verplaatst naar toelichting; "Niet" verwijderd

3b drankenkartons drinkpakken
Wel: papier, kranten, tijdschriften, boeken, reclamedrukwerk, faxpapier,
cadeaupapier, eierdozen, golfkarton, kartonnen dozen,
papieren/kartonnen verpakkingen.
Niet: drankkartons, ordners/ringbanden, geplastificeerd papier, sanitair
papier, behang, vinyl, doorslagpapier, piepschuim, nat/vervuild papier
en karton.

"Wel" verplaatst naar toelichting; "Niet" verwijderd

3c Wel: lege, eenmalige glasverpakkingen, waaronder flessen (zonder
kurk/dop e.d.), en potten(zonder deksel), waarin dranken, eten,
cosmetica e.d. hebben in gezeten.
Niet: vlakglas, gloeilampen, TL-buizen, spaarlampen, porselein, kristal,
spiegels, (glas)keramiek, drinkglazen, kruiken, aardewerk, ovenschalen,
vlakglas (ruiten), vervuild glas. Deze stromen mogen niet als
verpakkingsglas worden aangeboden, maar kunnen wel op het
milieuplein worden aangeboden als een andere fractie (o.a. KCA en
vlakglas)

"Wel" verplaatst naar toelichting; "Niet" verwijderd

3d Wel: kleding, handdoeken, theedoeken lakens, dekens, lappen stof,
gordijnen (schoon) schoenen(per paar).
Niet: vloerbedekking, nat/vervuild textiel, poetslappen, speelgoed

"Wel" verplaatst naar toelichting; "Niet" verwijderd

3e Wel: verpakkingen van plastic of metaal of metaallegering en
drinkpakken (met kunststof en/of aluminium gelamineerde kartonnen
verpakkingen van vruchtensap, fris of zuivelproducten etc.)
Niet: niet verpakkingen, metalen voorwerpen of harde kunststoffen (in
te leveren op milieuplein).

"Wel" verplaatst naar toelichting; "Niet" verwijderd
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artikel was (2017) wordt (2019)
3f Wel: koel-/vriesapparatuur, verwarmingsapparatuur,

warmwaterapparatuur, was- en droogapparatuur, apparatuur voor
koken/bakken/braden, geluidsapparatuur, computers, beeldontvangstap-
paratuur, papierbedrukkende apparatuur, telecommunicatie-apparatuur,
verlichtingsapparatuur, elektr(on)ische oplaadapparatuur,
elektr(on)ische keukenapparatuur, elektr(on)isch gereedschap, andere
elektronische huishoudelijke apparatuur.
Niet: elektrische en elektronische apparatuur dat (onder)deel is van
andere apparatuur, welke geen elektrische en elektronische apparatuur
is.

"Wel" verplaatst naar toelichting; "Niet" verwijderd

3g Wel: batterijen, accu’s, spaarlampen, TL-buizen, oliefilters, motorolie,
rijwiel-/remolie, lampenolie,(was)benzine, petroleum, fotofixeer, foto-
ontwikkelaar, zoutzuur, accuzuur, etsvloeistoffen, vloeibare
gootsteenontstopper, verf, vernis, latex, lak, beits, terpentine, thinner,
verfverdunner, kwastreiniger, kwastontharder, afbijtmiddel, medicijnen,
kwikhoudende thermometers, kwikschakerlaars, nagellakremover,
kitten, lijmen, plamuur, vlooienbanden, halogeenlampen, viltstiften,
lege spuitbussen, verzorgingsproducten.
Niet: injectienaalden

"Wel" verplaatst naar toelichting; "Niet" verwijderd

4 De inzameling kan plaatsvinden via:
a. een inzamelmiddel voor de gebruiker van één perceel;
b. een inzamelvoorziening voor de gebruikers van een aantal percelen;
c. een inzamelvoorziening op wijkniveau;

4.1 De inzameling van afvalstoffen geschiedt via een inzamelmiddel voor
de gebruiker van een rolcontainer-geschikte woning, via een
inzamelvoorziening voor de gebruikers van niet rolcontainer-geschikte
woningen of via een inzamelvoorziening op wijkniveau.

4 Het college kan aanwijzen via welk al dan niet door de inzameldienst
verstrekt inzamelmiddel of via welke inzamelvoorziening de inzameling
van een bepaalde categorie huishoudelijke afvalstoffen ten behoeve van
de gebruiker van een perceel plaatsvindt. Op grond van artikel 10 van de
verordening worden de volgende inzamelmiddelen en
inzamelvoorzieningen aangewezen:

4.2 Op grond van artikel 10, derde lid, van de verordening worden voor
de inzameling van de onderstaande afvalstoffen de volgende
inzamelmiddelen en inzamelvoorziening aangewezen:

4.2 1. Voor restafval van huishoudens:
a. Een (ondergrondse) verzamelcontainer voor gebruikers van een aantal
percelen;
b. Een namens de inzameldienst verstrekte rolcontainer voor de
gebruiker van één perceel.

1. Voor restafval van huishoudens:
a. een (ondergrondse) verzamelcontainer;
b. een namens de inzameldienst verstrekte rolcontainer.
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artikel was (2017) wordt (2019)
2. Voor GFT-afval van huishoudens:
a. een namens de inzameldienst verstrekte rolcontainer of afvalemmer
voor de gebruiker vanéén perceel (laagbouw);
b. een verzamelcontainer voor de gebruikers van een aantal percelen.

2. Voor GFT-afval van huishoudens:
a. een namens de inzameldienst verstrekte rolcontainer of afvalemmer
voor de gebruiker van één perceel van een rolcontainer-geschikte
woning;
b. een verzamelcontainer of rolcontainer op standaard voor de
gebruikers van een niet rolcontainer-geschikte woningen.

3. Voor oud papier en karton:
a. een namens de inzameldienst verstrekte duo container voor de
inzameling van zowel oud papier en karton als PBD voor de gebruikers
van één perceel;
b. een (ondergrondse) verzamelcontainer op wijkniveau.

3. Voor oud papier en karton:
a. een namens de inzameldienst verstrekte duo-container voor de
inzameling van zowel oud papier en karton als PBD voor de gebruikers
van een rolcontainer-geschikte woning;
b. een (ondergrondse) verzamelcontainer of een duocontainer op
standaard.

6. Voor PBD:
a. Een namens de inzameldienst verstrekte duo container voor de
inzameling van zowel oud papier en karton als PBD;
b. Een (ondergrondse) verzamelcontainer voor PBD op wijkniveau

6. Voor PBD:
a. Een namens de inzameldienst verstrekte duo container voor de
inzameling van zowel oud papier en karton als PBD voor de gebruikers
van een rolcontainer-geschikte woning.
b. Een (ondergrondse) verzamelcontainer voor PBD of een duocontainer
op standaard.

4.7 4.3
4.8 4.4

5 Krachtens artikel 7, lid 1 van de afvalstoffenverordening stelt het college
de volgende frequenties vast van de volgende categorieën
huishoudelijke afvalstoffen die, voor een deel van de huishoudens, bij
elk perceel worden ingezameld:

Op grond van artikel 7, eerste lid, van de verordening stelt het college de
volgende frequenties vast van huishoudelijke afvalstoffen die, voor een
deel van de huishoudens, bij elk perceel worden ingezameld:

6 Op grond van artikel 8, tweede lid, van de verordening, worden de
volgende categorieën huishoudens vrijgesteld van de inzameling van
GFT: hoogbouw huishoudens die geen individueel of gemeenschap-
pelijk inzamelmiddel voor GFT, zoals genoemd in artikel 4, lid 2, ter
beschikking gesteld hebben gekregen.

Op grond van artikel 8, tweede lid, van de verordening, worden
huishoudens die geen individueel of gemeenschappelijk inzamelmiddel
voor GFT, zoals genoemd in artikel 4, lid 2, ter beschikking gesteld
hebben gekregen vrijgesteld van het gescheiden aanbieden van GFT.

7 Het college stelt de volgende regels op grond van artikel 9 van de
verordening:

Het college stelt op grond van artikel 9 van de verordening de volgende
regels vast:

a. Inzamelmiddelen dienen uitsluitend te worden aangeboden (vanaf
21:00 uur de avond) voor de vastgestelde inzameldag tot 7:30 uur op de
vastgestelde inzameldag (mits goed gesloten en op de juiste wijze
aangeboden).

a. Inzamelmiddelen dienen uitsluitend te worden aangeboden vanaf
21:00 uur de avond voorafgaand aan de vastgestelde inzameldag tot 7:30
uur op de vastgestelde inzameldag.
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artikel was (2017) wordt (2019)
b. De inzamelmiddelen moeten zo spoedig mogelijk na lediging door de
inzameldienst, maar uiterlijk voor 20:00 uur op de inzameldag uit de
openbare ruimte te zijn verwijderd.

b. Een inzamelmiddel moet zo spoedig mogelijk na lediging door de
inzameldienst, maar uiterlijk voor 20:00 uur op de inzameldag door de
aanbieder uit de openbare ruimte zijn verwijderd.

c. Grof huishoudelijk afval wordt op afroep ingezameld. Dit afval mag
uitsluitend vanaf 21:00 uur voorafgaand aan de afgesproken ophaaldag
tot 7:30 uur op de afgesproken inzameldag in de openbare ruimte zijn
aangeboden.

c. Grof huishoudelijk afval wordt op afroep ingezameld en mag
uitsluitend vanaf 21:00 uur voorafgaand aan de afgesproken ophaaldag
tot 7:30 uur op de afgesproken inzameldag in de openbare ruimte
worden aangeboden.

d. Afvalstoffen die om 20:00 uur op de avond van de afgesproken
inzameldag niet zijn ingezameld, dienen uit de openbare ruimte te
worden verwijderd.

d. Afvalstoffen die om 20:00 uur op de avond van de afgesproken
inzameldag niet zijn ingezameld, dienen door de aanbieder uit de
openbare ruimte te worden verwijderd.

f. …alleen… f. …uitsluitend…
8.1.a Oud papier oud papier
8.1.h Gemorst afval bij het aanbieden, dient te worden opgeruimd. Bij het aanbieden gemorste afvalstoffen dienen door de aanbieder te

worden opgeruimd.
8.2 Regels over het gebruik van inzamelvoorzieningen voor een aantal

percelen (verzamelcontainerrestafval en GFT):
Regels over het gebruik van inzamelvoorzieningen voor een aantal
percelen (verzamelcontainer restafval, en verzamelcontainer en
rolcontainer op standaard GFT, PBD en oud papier en karton):

a. restafval en GFT a. restafval, GFT, PBD en oud papier en karton
f. Ook indien de inworpopening in storing is of de container om een
andere reden niet bruikbaar is. Een defect dient te worden gemeld bij
deze inzameldienst.

[verwijderd]

g. Gemorst afval bij het aanbieden, dient te worden opgeruimd. g. Bij het aanbieden gemorste afvalstoffen dienen door de aanbieder te
worden opgeruimd

8.3 (rolcontainer en duocontainer) (rolcontainer)
[toegevoegd] d. Een door het college verstrekt inzamelmiddel is gebonden aan het

perceel.
d e
e. …alleen… f. …uitsluitend…
f. als ware deze zijn eigendom g. [verwijderd]
g h
h i
i j
j. (o.a. vastklemmen, vastvriezen van afval) k. [verwijderd]
k l
l. …onder vermelding van de reden. m. …indien het een huishouden betreft dat bestaat uit meer dan 4

personen.
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artikel was (2017) wordt (2019)
l. De kosten hiervoor worden jaarlijks vastgesteld door de inzameldienst
en gepubliceerd op de website van de inzameldienst.

m. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de aanvrager en worden
jaarlijks vastgesteld door de inzameldienst en gepubliceerd op de
website van de inzameldienst.

m n
n o
[toegevoegd] p. Indien de inzameldienst het inzamelmiddel niet op de juiste wijze

aangeboden of niet op de juiste locatie zoals bedoeld onder 8.3n
aantreft, is het de inzameldienst toegestaan om deze niet te legen. De
gebruiker van een perceel kan het inzamelmiddel bij een volgende
inzamelronde aanbieden, mits dat op juist wijze en op de juiste
aanbiedlocatie geschiedt.

o. Op de dagen dat niet wordt ingezameld, dienen rolcontainers op eigen
terrein van de beheerder van een perceel te worden gestald.

q. Rolcontainers dienen op het eigen terrein van de beheerder van een
perceel te worden gestald, behoudens de dagen en tijden genoemd in
artikel 7 sub a. tot en met c.

p r
q s
r.  …beschikbare… t. …aangewezen…
s. ...maar één keer... u. …één keer…
t. Inzamelmiddelen die niet namens de inzameldienst zijn verstrekt, die
voor lediging worden aangeboden of op de openbare ruimte zijn
geplaatst, worden zonder nadere aanzegging in beslag genomen.

v. Inzamelmiddelen die niet namens de inzameldienst zijn verstrekt en
voor lediging worden aangeboden of in de openbare ruimte zijn
geplaatst, worden zonder nadere aanzegging in beslag genomen.

[toegevoegd] w. Voor een duocontainer geldt een gewenningsperiode van zes
maanden, te rekenen vanaf de datum van verstrekking. Indien na het
verstrijken van deze periode de duocontainer niet gewenst is, kan
afstand worden gedaan van de duocontainer door een verzoek in te
dienen bij de inzamelaar.

8.4.a aangebonden aangeboden
8.4.b lid a sub a
8.4.c Het grof afval De afvalstoffen bedoeld onder sub a
8.4.f Het aangeboden afval mag geen aanleiding geven tot verwondingen;

scherpe delen en spijkers dienen vooraf te worden verwijderd.
Het aangeboden afval mag geen scherpe delen en spijkers bevatten.

8.4.g [toegevoegd] , met uitzondering van zand, dat uitsluitend met een
schoongrondverklaring bij een gecertificeerd grondbedrijf moet worden
aangeboden.

8.4.h Bedrijfsafval wordt niet als grof huishoudelijk afval aangemerkt. [verwijderd]
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artikel was (2017) wordt (2019)
8.4.i. Bij de afgifte van afvalstoffen op het milieuplein is het
Acceptatiebeleid Milieuplein van toepassing.

8.4.h. Bij de afgifte op het milieuplein van de afvalstoffen onder sub a. is
het Acceptatiebeleid Milieuplein van toepassing.

8.4.j   [verwijderd] 8.4.i   Haarlemmerliede, Spaarnwoude en Zandvoort
8.5 a b

b c
c d
d. De gebruiker is verantwoordelijk… e. De gebruiker is te allen tijde verantwoordelijk…
e f
f a
g [verwijderd]

8.6 Op grond van artikel 3, eerste lid van de Afvalstoffenverordening en op
grond van artikel 2, eerste lid van het Uitvoeringsbesluit aangewezen
inzameldienst is bevoegd

De inzameldienst die is aangewezen op grond van artikel 3, eerste lid van
de verordening en op grond van artikel 2, eerste lid van het
Uitvoeringsbesluit is bevoegd

nodig noodzakelijk
b. in geval van overtreding van de regels van de Afvalstoffenverordening
en Uitvoeringsbesluitgericht op het gebruik van het inzamelmiddel en/of
voorziening en de wijze van aanbieden van afval, toezicht en handhaving
mogelijk te maken. Dit betreft onder andere het voorkomen van
afvaltoerisme en het dumpen van (bedrijfs)afval;

b. toezicht en handhaving mogelijk te maken in geval van overtreding
van de regels van de verordening en het Uitvoeringsbesluit die toezien
op het gebruik van het inzamelmiddel en/of voorziening en de wijze van
aanbieden van afval. Dit betreft onder andere het voorkomen van
afvaltoerisme en het dumpen van (bedrijfs)afval;

9 de gemeente het college
voor de duur van de werkzaamheden [verwijderd]

10 valt ook wordt tevens verstaan
(recreatie)vaartuigen vaartuigen

12 Het college van burgemeester en wethouders Het college
12.1 Het bedrijfsafval mag enkel en alleen via een inzamelmiddel worden

aangeboden aan de inzamelaar. Onder inzamelmiddel wordt verstaan;
een rolcontainer (inhoud kan verschillen) of ondergrondse container.

Het bedrijfsafval moet uitsluitend via een inzamelmiddel worden
aangeboden aan de inzamelaar. Uitzondering is papier en karton en
grofvuil, die mits gebundeld zonder inzamelmiddel mogen worden
aangeboden.

12.3 slechts uitsluitend
[verplaatst uit 12.5] Het inzamelmiddel dient na lediging zo snel mogelijk weer op het eigen

terrein te worden geplaatst.
12.5 lid 1 lid 6

Het inzamelmiddel dient zo snel mogelijk na lediging weer op het eigen
terrein te worden teruggeplaatst.

[verplaatst naar 12.3]

12.8 nergens anders dan voor uitsluitend vóór

7



artikel was (2017) wordt (2019)
12. 10. Ondernemers in het voetgangersgebied die gebruik maken van een

rolcontainer voor het aanbieden van hun bedrijfsafval mogen deze
aanbieden voor het eigen perceel tussen 07.00u en 11.00u.Ondernemers
gevestigd in stegen in het voetgangersgebied die onbereikbaar zijn voor
het inzamelvoertuig kunnen het inzamelmiddel aanbieden in de
dichtstbijzijnde straat waar het inzamel-voertuig passeert.

10. Ondernemers in voetgangersgebied die voor het aanbieden van hun
bedrijfsafval gebruik maken van een rolcontainer mogen deze aanbieden
voor het eigen perceel tussen 07.00u en 11.00u.
11. Ondernemers gevestigd in voetgangersgebied dat onbereikbaar is
voor het inzamelvoertuig kunnen het inzamelmiddel of gebundeld los
papier en karton of gebundeld los grofvuil aanbieden in de
dichtstbijzijnde straat waar het inzamelvoertuig passeert.

14 2017 2019
23 mei 2017 ………….

TOELICHTING
behorende bij het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Haarlem
2019

Algemene toelichting
In de Afvalstoffenverordening is ervoor gekozen om meer gedetailleerde
regels, die aan veranderingen onderhevig kunnen zijn, in
Uitvoeringsbesluiten van het college op te nemen. Het onderhavig
Uitvoeringsbesluit voorziet hierin.

Artikel 1b
Op het brengdepot kunnen (grof) huishoudelijke afvalstoffen worden
aangeboden conform het Acceptatiebeleid Milieuplein Haarlem (zie
Bijlage 1).

Artikel 1n
Zoals proppen, papier, sigarettenpeuken, kauwgom, plastic bekertjes,
blikjes, verpakkingsmateriaal en etenswaren

Artikel 3
Met uitzondering van de stromen die wettelijk gescheiden ingezameld
moeten worden is de gemeente vrij om te bepalen welke afvalstromen
gescheiden worden ingezameld. De genoemde zijn de meest
voorkomende.
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artikel was (2017) wordt (2019)
Groente-, fruit- en tuinafval:
botjes, visgraten, brood, doppen van pinda’s/noten, eierschalen,
etensresten, kaaskorsten, koffiefilters/koffiedik, jus/vet, loof, schillen,
mest van kleine huisdieren, noten/pitten, theebladeren en –zakjes,
plantenmateriaal, klein snoeiafval, bladeren, gemaaid gras, stro, (kleine)
kamerplanten.

Papier en karton:
papier, kranten, tijdschriften, boeken, reclamedrukwerk, faxpapier,
cadeaupapier, eierdozen, golfkarton, kartonnen dozen,
papieren/kartonnen verpakkingen.

Verpakkingsglas:
lege, eenmalige glasverpakkingen, waaronder flessen (met kurk/dop e.d.
toegestaan), en potten (met deksel toegestaan), waarin dranken, eten,
cosmetica e.d. hebben gezeten.

Textiel:
kleding, handdoeken, theedoeken, lakens, dekens, lappen stof,
gordijnen (schoon), schoenen (per paar).

PBD:
verpakkingen van plastic of metaal of metaallegering en drinkpakken
(met kunststof en/of aluminium gelamineerde kartonnen verpakkingen
van vruchtensap, fris of zuivelproducten etc.)
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artikel was (2017) wordt (2019)
Elektrische of elektronische apparatuur:
koel-/vriesapparatuur, verwarmingsapparatuur, warmwaterapparatuur,
was- en droogapparatuur, apparatuur voor koken/bakken/braden,
geluidsapparatuur, computers, beeldontvangstapparatuur,
papierbedrukkende apparatuur, telecommunicatie-apparatuur,
verlichtingsapparatuur, elektr(on)ische oplaadapparatuur,
elektr(on)ische keukenapparatuur, elektr(on)isch gereedschap, andere
elektronische huishoudelijke apparatuur.

Klein chemisch afval:
batterijen, accu’s, spaarlampen, TL-buizen, oliefilters, motorolie, rijwiel-
/remolie, lampenolie, (was)benzine, petroleum, fotofixeer, foto-
ontwikkelaar, zoutzuur, accuzuur, etsvloeistoffen, vloeibare
gootsteenontstopper, verf, vernis, latex, lak, beits, terpentine, thinner,
verfverdunner, kwastreiniger, kwastontharder, afbijtmiddel, medicijnen,
kwikhoudende thermometers, kwikschakerlaars. nagellakremover,
kitten, lijmen, plamuur, vlooienbanden, halogeenlampen, viltstiften,
lege spuitbussen verzorgingsproducten.

Artikel 8.2f
Ook indien de inworpopening in storing is of de container om een andere
reden niet bruikbaar is, is het verboden om afvalstoffen op, om of naast
de inzamelvoorziening te plaatsen. Een defect dient te worden gemeld
bij de inzameldienst.

Bijlage 1
2.6 Het Milieuplein is van maandag tot en met zaterdag geopend van 8:00 uur

tot 15:30 uur. Het Milieuplein is op zon- en feestdagen gesloten. Op
dinsdagavond is het milieuplein geopend tot 20:00 uur.

Het Milieuplein is van maandag tot en met zaterdag geopend van 8:00 uur
tot 15:30 uur en elke laatste zondag van de maand van 10:30 tot 16:30. Het
Milieuplein is op andere zondagen en op feestdagen gesloten. Op
dinsdag is het milieuplein geopend tot 20:00 uur.
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