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Collegebesluit 

 

Onderwerp  

Vaststellen wijziging Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Haarlem 2019 artikel 7b 

 

Nummer 2020/285021 

Portefeuillehouder Berkhout, R.A.H. 

Programma/beleidsveld 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit 

Afdeling BBOR 

Auteur Westerhoven, M. van 

Telefoonnummer 023-5113106 

Email mvanwesterhoven@haarlem.nl 

Kernboodschap   De raad heeft op 21 november 2019 een motie aangenomen waarmee de raad 

het college verzoekt om in artikel 7 onderdeel b van het Uitvoeringsbesluit 

Afvalstoffenverordening Haarlem 2019 “voor 20:00” te wijzigen in “voor 23:00”. 

Dit heeft tot gevolg dat bewoners inzamelmiddelen na lediging voortaan uiterlijk 

voor 23:00 uur op de ledigingsdag van straat moeten hebben gehaald, in plaats 

van uiterlijk voor 20:00 uur. Dit geeft Haarlemmers die vanwege hun werk niet in 

staat zijn om inzamelmiddelen voor 20:00 uur binnen te halen meer tijd om dat te 

doen zonder de kans te lopen op een boete. Het college geeft hiermee uitvoering 

aan de motie. 

 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

 

Het college stuurt dit besluit ter informatie naar de commissie beheer. 

Relevante eerdere 

besluiten 

Collegebesluit Vaststelling Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Haarlem 

2019 (2019/355496) van 10 september 2019 

 

Besluit College  

d.d. 7 april 2020 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

 

1. In het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Haarlem 2019 in artikel 7 

onderdeel b “voor 20:00” te wijzigen in “voor 23:00”. 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 
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1. Inleiding  
Op 21 november jl. heeft de raad de Afvalstoffenverordening Haarlem 2019 vastgesteld, waarmee 

ook het nieuwe Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Haarlem 2019 van kracht is geworden.  

De raad heeft tijdens de behandeling een motie aangenomen waarmee de raad het college verzoekt 

om in artikel 7 onderdeel b van het Uitvoeringsbesluit “voor 20:00” te wijzigen in “voor 23:00”. Dit 

heeft tot gevolg dat bewoners inzamelmiddelen na lediging voortaan uiterlijk voor 23:00 uur op de 

ledigingsdag van straat moeten hebben gehaald, in plaats van uiterlijk voor 20:00 uur. Dit geeft 

Haarlemmers die vanwege hun werk niet in staat zijn om inzamelmiddelen voor 20:00 uur binnen te 

halen meer tijd om dat te doen zonder de kans te lopen op een boete. Het college moet deze 

wijziging in het Uitvoeringsbesluit vaststellen. 

 

2. Besluitpunten college 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

 

 In het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Haarlem 2019 in artikel 7 onderdeel b “voor 

20:00” te wijzigen in “voor 23:00”. 

 

3. Beoogd resultaat 

Met de wijziging naar 23:00 uur krijgen Haarlemmers die niet in staat zijn hun inzamelmiddel voor 

20:00 uur uit de openbare ruimte te verwijderen, meer tijd om dat wel te kunnen doen zonder een 

boete op te lopen. 

 

4. Argumenten 

4.1 Veel Haarlemmers zijn niet in de gelegenheid om hun inzamelmiddelen voor 20:00 binnen te halen 

In de huidige 24-uurseconomie, waarbij veel Haarlemmers ook buiten de stad werken, zullen veel 

inwoners regelmatig niet in staat zijn het inzamelmiddel voor 20:00 uur binnen te halen. Met een 

uiterlijke tijd van 23:00 uur biedt de gemeente haar burgers wel voldoende gelegenheid om aan deze 

regel te kunnen voldoen, zonder de kans te lopen op een boete. 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

5.1 Geen handhaving mogelijk op inzameldag. 
De betreffende inzamelmiddelen zijn de rolcontainers voor GFT en de duocontainers voor 

PBD/papier. Met het huidig meldsysteem en de huidige inzet en werktijden van de handhavers is het 

in de praktijk pas mogelijk de volgende dag na 9:00 uur hierop te handhaven. Handhaving kan 

plaatsvinden op basis van eigen waarneming of na melding. 

Eigen waarneming 

Doordeweeks eindigt de werktijd van de handhavers iedere dag om 22:15 uur; alleen op donderdag 

en vrijdag wordt gewerkt tot 24:00 uur en kan een overtreding op dezelfde dag tussen 23:00 en 
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plusminus 23:30 worden geconstateerd. Vergunning en Handhaving werkt momenteel met het 

principe dat na 21:00 uur voor een lichte overtreding zoals het niet binnenhalen van de container 

niet bij de overtreder wordt aangebeld om hem hierop aan te spreken. De volgende dag starten 

handhavers om 9:00 uur met hun werkzaamheden in de openbare ruimte en kunnen ze opvolging 

geven aan rolcontainers die dan nog steeds buiten staan. 

Na melding 

Telefonische meldingen bij de Meldcentrale van V&H zijn mogelijk tot 24:00 uur. Daarnaast kan 

worden gemeld via de gemeentelijke website. De volgende ochtend geeft het Klant Contact Centrum 

(KCC) de meldingen door aan V&H. De handhavers zijn de volgende dag na de melding vanaf 9:00 uur 

in de openbare ruimte om de overtreding te kunnen constateren – als de rolcontainer nog steeds 

buiten staat - en op te volgen. 

 

6. Uitvoering 

De wijziging wordt in het Uitvoeringsbesluit 2019 behorende bij de Afvalstoffenverordening 2019 

opgenomen. 

 

7. Bijlage 

Bijlage 1  Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Haarlem 2019 

 


