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Onderwerp: Vaststelling Afvalstoffenverordening en Uitvoeringsbesluit 2009
Reg.nummer: 2009/181808

1. Inleiding

De huidige Afvalstoffenverordening en het bijbehorende Uitvoeringsbesluit
Afvalstoffenverordening dateren uit 2006 en zijn om verschillende redenen aan
herziening toe. Zo is een belangrijk aspect dat de gemeentelijke wet- en regelgeving
per 1 januari 2010 moet voldoen aan de Europese Dienstenrichtlijn. Dit houdt in dat
ook de afvalstoffenverordening op een aantal punten herzien moet worden. Voorts
is de wet milieubeheer op enkele punten gewijzigd die gevolgen hebben voor de
Afvalstoffenverordening. Ook zijn er in de afgelopen periode veranderingen
doorgevoerd in de bedrijfsvoering van Spaarnelanden die bestuurlijke verankering
behoeven. Onderstaand worden de genoemde aanleidingen toegelicht.

Dienstenrichtlijn
Op 28 december 2006 is de Europese Dienstenrichtlijn in werking getreden. Deze
heeft als doel de nog bestaande belemmeringen met betrekking tot het vrije verkeer
van diensten binnen de gemeenschap op te heffen. Tot 1 januari 2010 hebben
overheden de tijd om de regelgeving aan te passen aan de richtlijn.
In artikel 9 van de Dienstenrichtlijn is bepaald dat lidstaten de toegang tot of de
uitoefening van een dienstenactiviteit niet afhankelijk mogen stellen van een
vergunningenstelsel, tenzij voldaan wordt aan enige uitzonderingsregels. Op de
inzameling van huishoudelijkafval is deze uitzondering van toepassing. Om deze
reden valt deze activiteit dan ook buiten de dienstenrichtlijn en blijft de vergunning,
in de vorm van een aanwijzing door het college, gehandhaafd. Dit geldt niet voor
enkele andere activiteiten in het kader van de afvalstoffenverordening. Zo zal
bijvoorbeeld de vergunning voor het ophalen van textiel ten behoeve van
liefdadigheidsdoelen vervangen dienen te worden. Uitgangspunt binnen de richtlijn
in deze is dat er een zo licht mogelijke toetsing plaatsvindt aan algemeen op te
stellen regels. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een melding of een
privaatrechtelijk contract. Op de hier geschetste wijze is de
Afvalstoffenverordening in lijn gebracht met de dienstenrichtlijn en voldoet deze
aan de Europese verplichtingen.

Wet milieubeheer
De volgende wijzigingen in de Wet milieubeheer zijn van toepassing op de
afvalstoffenverordening:

 Intrekken regelgeving ten aanzien van loopafstanden ondergrondse
afvalcontainers

 Meer beleidsvrijheid voor gemeenten inzake de inzameling van GFT-
(Groente-, Fruit- en Tuin) afval

Loopafstanden
De voorschriften vanuit de centrale overheid omtrent loopafstanden vanaf woningen
tot locaties voor ondergrondse inzameling zijn per 30 september 2008 komen te
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vervallen. De gemeente heeft hieromtrent eigen beleidsvrijheid gekregen. In het
kader van deze nota wordt nieuw beleid voorgesteld aangaande de loopafstanden,
welke vastgelegd zal worden in de verordening.

Inzameling GFT-afval
Gemeenten kunnen sinds eind 2008 meer naar eigen inzicht en lokale
omstandigheden invulling geven aan de inzameling van GFT-afval. Het verplicht
melden van wijzigingen in de bedrijfsvoering aan de inspectie van VROM is in dit
verband komen te vervallen.
Op grond van sterke vervuiling van het ingezamelde GFT-afval bij de hoogbouw in
Haarlem heeft de Raad in 2005 ingestemd met het stopzetten van gescheiden
inzameling van GFT-afval bij dit type bebouwing. Aan de toen nog geldende
voorwaarden uit de Wet Milieubeheer zijnde wettelijke inspraakprocedure en de
melding aan de VROM inspectie is voldaan. De huidige verruiming van de
beleidsmogelijkheden ten aanzien van de GFT-afval inzameling betekent een extra
steun in de rug om de reeds ingezette weg nu definitief bestuurlijk te bekrachtigen
en de verordening in deze zin aan te passen.

Wijzigingen bedrijfsvoering Spaarnelanden
Het gaar hier om de volgende aspecten:

 Acceptatiebeleid milieuplein
 Gewijzigde uitvoeringsomstandigheden

Acceptatiebeleid milieuplein
Spaarnelanden hanteert een reglement ten behoeve van de aard en hoeveelheden
afvalstoffen die aangeleverd mogen worden. Dit reglement is onlangs
geactualiseerd. De voornaamste reden hiervoor was de behoefte aan meer
aanscherping ten aanzien van de deelstromen die naar het milieuplein gebracht
mogen worden en in welke hoeveelheden.

Gewijzigde uitvoeringsomstandigheden
Spaarnelanden is als inzamelaar van huishoudelijk afval aangewezen door de
gemeente Haarlem. Tijdens de feitelijke uitvoering van deze taak loopt
Spaarnelanden tegen omstandigheden aan welke op een efficiëntere wijze
georganiseerd kunnen worden. Tevens is het door nieuwe technieken mogelijk om
het afval op een meer milieuvriendelijke wijze in te zamelen en te verwerken.

De bestuurlijke verankering van de benodigde beleidsaanpassingen vindt plaats in
de Afvalstoffenverordening en/of het bijbehorende Uitvoeringsbesluit. De
tekstvoorstellen dienaangaande zijn opgenomen in de bijlagen. Naast de nieuwe
tekstvoorstellen wordt ter vergelijking ook telkens de tekst van de huidige artikelen
vermeld. Deze opzet is eveneens gehanteerd ten aanzien van de toelichtingen op de
betreffende artikelen.

Vaststelling in het kader van het uitvoeringsbesluit is een bevoegdheid van het
college. Indien hiertoe eveneens de verordening dient te worden gewijzigd is de
raad de bevoegde instantie.

2. Voorstel aan de raad

Het college stelt de raad voor de afvalstoffenverordening 2009 vast te stellen,
onder intrekking van de geldende afvalstoffenverordening 2006.
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3. Beoogd resultaat

Een volledig geactualiseerde verordening en uitvoeringsbesluit. Op basis hiervan
vindt de afvalinzameling op een meer efficiënte wijze plaats en kan beter voldaan
worden aan de wettelijke verplichtingen (Europese richtlijnen en landelijk
afvalstoffen plan).

4. Argumenten

 De Afvalstoffenverordening in lijn brengen met de bepalingen uit de
Dienstenrichtlijn opgelegd door Europa.

 Herziening van de verordening op grond van de Wet Milieubeheer
betreffende de bepaling omtrent de loopafstand.

 Middels wijziging van de Verordening en het Uitvoeringsbesluit is het
mogelijk om het afval op een efficiëntere en effectievere wijze in te
zamelen.

 Het afval kan op een milieuvriendelijkere wijze worden ingezameld.
 Besparing van administratieve lasten voor de overheid.
 Bestuurlijke verankering van uitvoeringspraktijk.

5. Bijlagen

1. Uitwerking van de verordening 2009 artikelsgewijs
2. Uitwerking van het uitvoeringsbesluit 2009 artikelsgewijs
3. Verordening 2009
4. Uitvoeringsbesluit 2009

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de burgemeester,
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Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

Besluit:

De afvalstoffenverordening 2009 vast te stellen, onder intrekking van de geldende
afvalstoffenverordening 2006.

Gedaan in de vergadering van … … ……

De griffier De voorzitter
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Bijlage bij de afvalstoffenverordening 2009

1. Inleiding
Actualisering van de Afvalstoffenverordening uit 2006 is noodzakelijk gelet op de volgende
overwegingen:

1. Dienstenrichtlijn
2. Wijzigingen Wet Milieubeheer
3. Wijzigingen inzamellogistiek

Ad. 1
Op 12 december 2006 is door het Europees Parlement en de Raad de Dienstenrichtlijn1 uitgevaardigd.
Het doel van de Dienstenrichtlijn is het bevorderen van de interne markt binnen de Europese
Gemeenschap. Het gaat om het wegnemen van belemmeringen en beperkingen van het vrij verkeer
van diensten en de vrijheid van vestiging binnen de Europese Gemeenschap. Zo schrijft de
dienstenrichtlijn ondermeer voor dat de administratieve lasten voor burgers en bedrijven verminderd
dienen te worden. Dit heeft gevolgen voor gemeentelijke verordeningen In dit verband heeft de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de afvalstoffenverordening beoordeeld. Hierbij is
gebleken dat het hierin opgenomen vergunningstelsel niet meer in overeenstemming is met de nieuwe
richtlijn. Herziening is dus gewenst. Met dit doel heeft de VNG een modelverordening opgesteld waar
gemeenten de eigen verordening aan kunnen toetsen en eventueel bijstellen.

Ad. 2
De Tweede Kamer heeft in september 2008 ingestemd met een wetsvoorstel betreffende het loslaten
van loopafstanden vanaf de perceelsgrens naar de inzamelvoorziening voor huishoudelijk afval.
Daarvoor gold op grond van artikel 10.26 Wet Milieubeheer (Wm) een maximale loopafstand van 75
meter van de perceelsgrens naar het inzamelpunt voor huishoudelijk afval. De gemeente heeft nu haar
eigen beleidsvrijheid om invulling te geven aan de loopafstand vanaf de perceelsgrens tot de
inzamelvoorziening. Dit heeft onder andere effect op de locatiebepaling van ondergrondse containers.

In hetzelfde wetsvoorstel, overgenomen door de Tweede Kamer, is bepaald dat gemeenten op grond
van artikel 10.26 Wm een aantal afwijkingsmogelijkheden hebben om GFT afval niet gescheiden van
ander huishoudelijk afval in te zamelen. In Haarlem is de kwaliteit van het ingezamelde GFT afval bij
hoogbouw al jaren van zeer slecht kwaliteit. Het gevolg was dat veel ladingen GFT werden afgekeurd
en alsnog als restafval moesten worden verbrand. Op grond van dit feit is de Raad in 2006 akkoord
gegaan met het stopzetten van de inzameling bij de hoogbouw. Aan de toen nog geldende voor-
waarden uit de Wet Milieubeheer zijnde een wettelijke inspraakprocedure en een melding aan de
VROM inspectie is voldaan. In lijn met de gewijzigde wetgeving is de voorliggende verordening
aangepast. Hiermee is het reeds ingezette beleid ook geformaliseerd.

Ad. 3
Spaarnelanden en de gemeente hebben enkele maatregelen genomen ter verbetering van de inzamel-
logistiek. Deze dienen bestuurlijk verankerd te worden. Het betreft hier:
Nieuw reglement milieuplein
Spaarnelanden hanteert een reglement ten behoeve van de aard en hoeveelheden afvalstoffen die
aangeleverd mogen worden. Dit reglement is ten behoeve van een ingestelde acceptatieplicht onlangs
geactualiseerd.
Invoeren tijdvensters binnenstad
Om de aanwezigheid van inzamelmiddelen in het centrum te kunnen reguleren wordt voorgesteld om,
evenals in andere steden, ook in Haarlem bepaalde tijdvensters in te stellen waarop inzamelmiddelen
mogen worden aangeboden.

1 Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt, PB
L376/36, 27 december 2006.
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Verplichting inzamelen kunststoffen
Per 1 januari 2010 zijn gemeenten wettelijk verplicht kunststoffen apart te gaan inzamelen. Dit
betekent dat de in de verordening opgenomen lijst met door de burger te scheiden afvalstoffen dient te
worden uitgebreid.

2. Gewijzigde artikelen

Onderstaand wordt per artikel de oude en nieuwe voorgestelde tekst weergegeven. Tekstuele
wijzigingen in de artikelen worden weergegeven in blauwgedrukte tekst. Onder het kopje
“opmerkingen” wordt de aard van de wijziging vermeld.
In deze bijlage worden alleen de artikelen behandeld welke zijn komen te vervallen dan wel zijn
gewijzigd. De artikelen welke niet zijn gewijzigd ten opzichte van de Afvalstoffenverordening 2006
zijn buiten beschouwing gelaten.

Artikel 2 Beslistermijn

Grond wijziging Dienstenrichtlijn
Vernummering 2 (oud) → vervallen

Tekst oud:
1. Het college van burgemeester en wethouders beslist op een aanvraag voor een vergunning of

ontheffing binnen 8 weken na de dag waarop de aanvraag ontvangen is.
2. Het college van burgemeester en wethouders kan zijn beslissing voor ten hoogste 8 weken

verdagen.

Toelichting oud:
De beslistermijn en de verlenging zijn gebaseerd op de Algemene wet bestuursrecht.

Dit artikel is komen te vervallen.

Artikel 3 Indiening aanvraag

Grond wijziging Dienstenrichtlijn
Vernummering 3 (oud) → vervallen

Tekst oud:
1. Indien een aanvraag voor een vergunning of ontheffing wordt ingediend minder dan vier weken

vóór het tijdstip waarop de aanvrager de vergunning of ontheffing nodig heeft, kan het college van
burgemeester en wethouders besluiten de aanvraag niet te behandelen.

2. Voor bepaalde, door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen, vergunningen of
ontheffingen kan de in het eerste lid genoemde termijn worden verlengd tot ten hoogste acht
weken.

Toelichting oud:
De tekst van dit artikel sluit aan bij artikel 2 van de A.P.V. Haarlem.

Dit artikel is komen te vervallen.



3

Artikel 4 Voorschriften en beperkingen

Grond wijziging Dienstenrichtlijn
Vernummering 4 (oud) → vervallen

Tekst oud:
1. Aan een krachtens deze verordening verleende vergunning of ontheffing kunnen voorschriften en

beperkingen worden verbonden in het belang van de bescherming van het milieu.
2. De houder van een vergunning of ontheffing is verplicht de daaraan verbonden voorschriften en

beperkingen na te komen.
3. De houder van een vergunning of ontheffing is verplicht deze of een gewaarmerkt afschrift

daarvan ter inzage te geven op de eerste vordering van een ambtenaar, die belast is met de zorg
voor de naleving van het bij of krachtens deze verordening bepaalde.

Toelichting oud:
Middels het verbinden van voorschriften en beperkingen aan een vergunning of ontheffing kan nader
worden aangegeven welke situatie er na het verlenen van de vergunning of ontheffing wordt gewenst.

Belang van de bescherming van het milieu
De gemeenteraad stelt op grond van artikel 10.23, eerste lid, Wm in het belang van de bescherming
van het milieu een afvalstoffenverordening vast. De voorschriften of beperkingen die aan een
vergunning of ontheffing krachtens de afvalstoffenverordening kunnen worden verbonden beogen dus
het belang van het milieu te beschermen.
De memorie van toelichting zegt over artikel 10.23, eerste lid, Wm nog het volgende: “De gemeenten
zijn gehouden om een afvalstoffenverordening vast te stellen. De regels worden vastgesteld in het
belang van het milieu. Dat is ruimer dan de doelmatige verwijdering van afvalstoffen. Ook regels die
beogen de milieuaspecten van handelingen met afvalstoffen te beperken, zijn daardoor mogelijk.”

Dit artikel is komen te vervallen.

Opmerkingen
Het feit dat dit artikel is komen te vervallen betekent niet dat er geen voorschiften en beperkingen
meer kunnen worden gesteld op grond van deze verordening. Deze kunnen bijvoorbeeld in de vorm
van een reglement nog altijd samengaan met een verplichting een voorgenomen activiteit te melden
aan de gemeente.

Artikel 5 Persoonlijk karakter van de vergunning of ontheffing

Grond wijziging Dienstenrichtlijn
Vernummering 5 (oud) → vervallen

Tekst oud:
De vergunning of ontheffing is persoonsgebonden, tenzij bij of krachtens verordening anders is
bepaald.

Toelichting oud:
De vergunning of ontheffing kan in beginsel alleen worden gebruikt door of namens de
(rechts)persoon aan wie de vergunning of ontheffing is verleend. Hierop kan slechts een uitzondering
worden gemaakt door dit expliciet in de verordening of krachtens dit artikel te regelen.

Dit artikel is komen te vervallen.
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Opmerkingen
Indien een meldingsverplichting van toepassing is, kan deze nog altijd aan een persoon of instelling
gebonden worden.

Artikel 6 Intrekking of wijziging van de vergunning of ontheffing

Grond wijziging Dienstenrichtlijn
Vernummering 6 (oud) → vervallen

Tekst oud:
De vergunning of ontheffing kan worden ingetrokken of gewijzigd:
a. indien ter verkrijging daarvan onjuiste dan wel onvolledige gegevens zijn verstrekt;
b. indien op grond van verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen

van de vergunning of ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging moet
worden gevorderd in het belang van de bescherming van het milieu;

c. indien de aan de vergunning of ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of
worden nagekomen;

d. indien van de vergunning of ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde
termijn dan wel, bij gebreke van een dergelijke termijn binnen een redelijke termijn;

e. indien de houder dit verzoekt;
f. indien de wetgeving wordt aangepast.

Toelichting oud:
In dit artikel worden de gronden opgesomd waarop een vergunning of ontheffing kan worden
gewijzigd of ingetrokken.

Dit artikel is komen te vervallen.

Opmerkingen
Ook in geval van een meldingsverplichting kunnen er omstandigheden zijn waardoor de voorgenomen
gemelde activiteit geen doorgang kan vinden of naderhand moet worden herroepen op grond van
zwaarwegende belangen. Regels hieromtrent dienen opgenomen te worden in het uitvoeringsbesluit
en/of reglement ten behoeve van de gemelde activiteit.

Artikel 7 Aanwijzing inzameldienst en andere inzamelaars

Grond wijziging Wet Milieubeheer
Vernummering 7 (oud) → 2 (nieuw)

Tekst oud:
1. Het college van burgemeester en wethouders wijst de inzameldienst aan, die belast is met de

inzameling van huishoudelijke afvalstoffen.
2. Naast de inzameldienst kan het college van burgemeester en wethouders andere inzamelaars

aanwijzen die belast zijn met het afzonderlijk inzamelen van categorieën huishoudelijke
afvalstoffen.

Toelichting oud:
Mogelijke inzamelaars
Onderscheid kan worden gemaakt tussen de volgende inzamelaars.
- De inzameldienst, die op grond van het eerste lid wordt aangewezen door het college van
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burgemeester en wethouders, belast met de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen.
- Andere inzamelaars, die op grond van het tweede lid worden aangewezen door het college van

burgemeester en wethouders, belast met de afzonderlijke inzameling van categorieën
huishoudelijke afvalstoffen.

- Houders van een inzamelvergunning op grond van artikel 11 van deze verordening, belast met de
afzonderlijke inzameling van categorieën huishoudelijke afvalstoffen; zie toelichting artikel 11.

De inzameldienst (lid 1)
De gemeente is op basis van artikel 10.24, eerste lid, onder a, Wm verplicht bij of krachtens de
verordening een inzameldienst aan te wijzen voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen. De
inzameldienst kan voortaan dus ook bij uitvoeringsbesluit krachtens artikel 7 lid 1 worden
aangewezen. Spaarnelanden nv is sedert 1 januari 2005 aangewezen als de inzameldienst belast met de
inzameling van huishoudelijke afvalstoffen.

Andere inzamelaars (lid 2)
De nieuwe, bredere grondslag van de afvalstoffenverordening ten aanzien van huishoudelijk afval is
vastgelegd in artikel 10.24, tweede lid, onder b, Wm. Op basis hiervan kunnen regels worden gesteld
voor het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen. Zoals de Memorie van Toelichting stelt, gaat het
hierbij vooral om de inzameling van bestanddelen van het huishoudelijk afval door anderen dan de
inzameldienst.
De aanwijzing op grond van het tweede lid van dit artikel kan ook worden gebruikt om detaillisten, die
bijvoorbeeld klein chemisch afval van particulieren inzamelen, op hun verzoek aan te merken als
inzamelpunt. Zij hoeven dan niet te beschikken over een inzamelvergunning als bedoeld in artikel 11.
In het kader van de aanwijzing als inzamelaar krachtens het tweede lid, kunnen nadere afspraken
worden gemaakt met de inzamelende persoon of instantie over bijvoorbeeld de wijze van inzameling,
opslag en de eventuele afgifte aan de gemeente, monitoring, etc. Deze afspraken kunnen in een
overeenkomst worden vastgelegd.
Indien detaillisten en/of reparatiebedrijven in een amvb zijn aangewezen als inzamelende instantie is
de gemeente niet bevoegd daarover nadere regels te stellen. Dit geldt bijvoorbeeld voor het Besluit
beheer wit- en bruingoed. Dit betekent dat detaillisten en/of reparatiebedrijven geen vergunning of
aanwijzing van de gemeente nodig hebben om huishoudelijke apparaten in te nemen.

Tekst nieuw:
1. Het college wijst de inzameldienst aan, die belast is met het inzamelen van huishoudelijke

afvalstoffen.
2. Naast de inzameldienst kan het college andere inzamelaars aanwijzen die belast zijn met het

afzonderlijk inzamelen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen.
3. Het college kan aan het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen voorschriften en beperkingen

verbinden in het belang van de bescherming van het milieu.

Toelichting nieuw:
Eerste lid: De aanwijzing van de inzameldienst bij uitvoeringsbesluit
De gemeente is op basis van artikel 10.24, eerste lid, onder a, Wm verplicht bij of krachtens de
verordening een inzameldienst aan te wijzen voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen.
Hoewel de inzameldienst ook direct in de verordening kan worden aangewezen, is er in de
modelverordening voor gekozen de aanwijzing in het uitvoeringsbesluit2 op te nemen. Indien de
inzameldienst wordt gewijzigd hoeft slechts het besluit te worden aangepast en niet de hele
verordening.

Tweede lid: De aanwijzing van andere inzamelaars
De brede grondslag van de afvalstoffenverordening ten aanzien van huishoudelijk afval is vastgelegd
in artikel 10.24, tweede lid, Wm. Op basis hiervan kunnen regels worden gesteld voor het inzamelen

2
Tegen het uitvoeringsbesluit zoals dat genomen wordt door het college kan bezwaar en beroep worden aangetekend

overeenkomstig de Awb.



6

van huishoudelijke afvalstoffen. Zoals de Memorie van Toelichting stelt, gaat het hierbij vooral om de
inzameling van bestanddelen van het huishoudelijk afval door anderen dan de inzameldienst.

Detaillisten/reparatiebedrijven
De aanwijzing op grond van het tweede lid van dit artikel kan ook worden gebruikt om detaillisten die
bijvoorbeeld batterijen van particulieren inzamelen, op hun verzoek aan te merken als inzamelpunt. In
het kader van de aanwijzing als inzamelpunt kunnen nadere afspraken worden gemaakt met de
inzamelende persoon of instantie over bijvoorbeeld de wijze van inzameling, opslag en de afgifte aan
de gemeente, monitoring, etc.
Indien detaillisten en/of reparatiebedrijven in een AMvB, of ministeriële regeling zijn aangewezen als
inzamelende instantie is de gemeente niet bevoegd daarover nadere regels te stellen. Dit betekent dat
detaillisten en/of reparatiebedrijven geen aanwijzing van de gemeente nodig hebben om
huishoudelijke apparaten in te nemen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Regeling beheer elektrische en
elektronische apparatuur.

Derde lid: Voorschriften en beperkingen
De tekst van dit artikel sluit aan bij artikel 3 van de APV: Voorschriften en beperkingen. Deze
voorschriften en beperkingen worden vervolgens nader gespecificeerd in het uitvoeringsbesluit. De
voorschriften en beperkingen kunnen voortvloeien uit het gemeentelijk afvalbeleidsplan.

Opmerkingen:
Lid 3 van de herziene Afvalstoffenverordening is nieuw. Dit artikellid is toegevoegd vanuit het
oogpunt van bescherming van het milieu.
De gemeenteraad stelt op grond van de Wet milieubeheer (artikel 10.23, eerste lid, Wm) in het belang
van de bescherming van het milieu een afvalstoffenverordening vast. De voorschriften of beperkingen
die krachtens de afvalstoffenverordening aan de inzameling kunnen worden verbonden, beogen dus
het belang van het milieu te beschermen. Op grond van de oude verordening konden voorschriften en
beperkingen worden opgelegd in de verleende vergunning. Na schrappen van dit vergunningenstelsel
dienen deze in het Uitvoeringsbesluit nader uitgewerkt te worden.

Artikel 10 Frequentie van inzamelen

Grond wijziging Wet Milieubeheer
Vernummering 10 (oud) → 5 (nieuw)

Tekst oud:
1. Huishoudelijk restafval en groente-, fruit- en tuinafval wordt tenminste eenmaal per twee weken

bij elk perceel ingezameld.
2. In afwijking van het eerste lid wordt huishoudelijk restafval en groente-, fruit- en tuinafval bij

percelen waar het restafval en groente-, fruit- en tuinafval middels huisvuilzakken wordt
ingezameld, tenminste eenmaal per week ingezameld.

3. In afwijking van het eerste lid wordt huishoudelijk restafval en groente-, fruit- en tuinafval bij
inzamelvoorzieningen en clusterplaatsen tenminste eenmaal per twee weken nabij elk perceel
ingezameld.

4. In afwijking van het eerste lid wordt groente-, fruit- en tuinafval bij de op bijlage 1 bij deze
verordening vermelde delen van Haarlem niet afzonderlijk bij elk perceel ingezameld.

5. In afwijking van het eerste lid kan het college van burgemeester en wethouders vaststellen dat
huishoudelijk restafval en groente-, fruit- en tuinafval niet bij elk perceel wordt ingezameld.

6. Het college van burgemeester en wethouders 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.
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7. Waar een inzamelvoorziening of clusterplaats voor huishoudelijk restafval en/of gft-afval
aanwezig is nabij een perceel, mag de loopafstand maximaal 75 m. bedragen. Het college van
burgemeester en wethouders kan in bijzondere gevallen, zoals praktische belemmeringen in
verband met de verkeersveiligheid, de bereikbaarheid van de inzamelvoorziening door het
inzamelvoertuig, de aanwezigheid van kabels en leidingen en andere objecten in de openbare
ruimte, besluiten dat de afstand tussen de inzamelvoorziening bestemd voor restafval en/of
groente-, fruit- en tuinafval, en de betreffende percelen maximaal 125 meter bedraagt.

Toelichting oud:
Wekelijkse inzamelfrequentie (lid 1 en 2)
De gemeentelijke zorgplicht voor de inzameling van huishoudelijk afval en groente-, fruit- en
tuinafval bij elk perceel is op grond van artikel 10.21, eerste lid, respectievelijk tweede lid, Wm
gesteld op tenminste eenmaal per week. Artikel 10.26, eerste lid, onder b, Wm, biedt de mogelijkheid
om bij verordening af te wijken van de wekelijkse inzamelfrequentie van huishoudelijk afval en
groente-, fruit- en tuinafval in het belang van een doelmatig beheer.
In Haarlem wordt sinds de invoering van gescheiden inzameling van gft-afval in delen van de
gemeente alternerend ingezameld: de ene week huishoudelijk restafval, de andere week gft-afval.
Hoofdregel is dat tenminste eenmaal per twee weken restafval en gft-afval wordt inzameld.
Er zijn delen van de gemeente waar vaker wordt ingezameld; bijvoorbeeld tenminste éénmaal per
week, nl. in die delen waar het aangewezen inzamelmiddel de huisvuilzak is. Tevens wordt het
restafval en groente-, fruit- en tuinafval bij inzamelvoorzieningen meestal tenminste eenmaal per week
ingezameld. Bij ondergrondse containers kan de frequentie soms iets lager liggen in verband met het
grote volume van deze containers.

De wekelijkse inzamelplicht geldt uitdrukkelijk niet voor grove huishoudelijke afvalstoffen (zie artikel
10.21 lid 1 Wm). Wel geldt voor deze categorie huishoudelijke afvalstoffen op grond van artikel 10.22
lid 1 sub a en b Wm een zorgplicht.

Uitzondering I: inzameling nabij elk perceel (lid 3)
Het derde lid is een uitwerking van artikel 10.26, eerste lid, onder b Wm, dat de mogelijkheid biedt om
– in het belang van een doelmatig beheer – huishoudelijke afvalstoffen nabij elk perceel in te zamelen.
Bij inzameling ‘nabij elk perceel’ kan bijvoorbeeld gedacht worden aan inzameling middels
clusterplaatsen (=verzamelplaatsen waar de rolcontainers of huisvuilzakken neergezet moeten worden
bij het ter inzameling aanbieden) en inzameling middels (ondergrondse) verzamelcontainers.
Gemeenten moeten bij het inzamelen nabij elk perceel wel voldoen aan randvoorwaarden die zijn
opgenomen in de ‘Regeling voorwaarden inzamelen huishoudelijke afvalstoffen nabij elk perceel’.
Deze regeling is in november 1998 in werking getreden (zie ook artikel 10.26, vierde lid, Wm).
Voor beide vormen van collectieve inzameling – inzamelcontainer en clusterplaats – geldt dat de
inzameling laagdrempelig moet zijn.
Voor de clusterplaats geldt dat dit het geval is als de afstand tussen perceel en clusterplaats niet meer
is dan 75 meter, waarbij de raad in bijzondere gevallen maximaal 125 meter kan toestaan. Zie de
toelichting bij lid 7.
Voor de inzamelvoorzieningen geldt hetzelfde, echter aangevuld met een aantal extra eisen. Deze
eisen zijn: de inzamelvoorziening is voor een ieder goed bereikbaar en toegankelijk, de afvalstoffen
kunnen eenvoudig worden achtergelaten en er wordt tussen clusterplaatsen en overige inzamelwijzen
nabij elk perceel (de zogenaamde inzamelvoorzieningen gelegenheid gegeven om ten minste 12
aaneengesloten uren per week huishoudelijke afvalstoffen aan te bieden.
Indien de raad besluit tot de inzameling nabij elk perceel, is hij verplicht om de inspraakverordening
toe te passen; daarnaast is het college van burgemeester en wethouders verplicht om de inspecteur op
de hoogte te stellen van het voornemen tot dit besluit (zie artikel 10.26, derde lid, Wm). Zie ook de
toelichting bij artikel 10

Uitzondering II: het niet gescheiden inzamelen van gft-afval in een deel van de gemeente (lid 4)
Het vierde lid regelt het niet gescheiden inzamelen van gft-afval in een deel van de gemeente. De raad
kan ingevolge artikel 10.26 lid 1 sub c Wm, in afwijking van 10.21 Wm, bepalen dat in het belang van
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een doelmatig beheer in een gedeelte van het grondgebied van de gemeente geen huishoudelijke
afvalstoffen worden ingezameld. Bij ‘een deel van de gemeente’ kan gedacht worden aan het
aanwijzen van bepaalde wijken, maar ook aan bepaalde bebouwingstypen. Hoewel in artikel 10.26
Wm niet wordt aangegeven dat dit ook expliciet kan gelden voor het scheiden van gft- afval, wordt in
de toelichting die mogelijkheid wel aangegeven. De Wet milieubeheer biedt dus de mogelijkheid om
af te wijken van de scheidingsplicht ex art. 10.21 lid 2, mits dit in het Afvalstoffenbeleid wordt
aangegeven.

De afwijking van de inzamelplicht voor het gft-afval geschiedt op basis van drie criteria, die in 1993
door het Afval Overlegorgaan (A.O.O.) zijn vastgesteld:
1. het gft-afval is structureel zo verontreinigd, dat de verwerkingsinrichting het gft-afval niet

accepteert en/of de verontreiniging is zo groot dat de kwaliteit van de geproduceerde gft-compost
niet voldoet aan de daaraan gestelde norm, door oorzaken waarop de gemeente geen of
onvoldoende invloed heeft;

2. indien op grond van milieuhygiënische bezwaren (zoals de ruimte in en om de woning) het
gescheiden bewaren, aanbieden en inzamelen van gft-afval (nog) niet wenselijk is;

3. indien de invoering van gescheiden inzameling van gft-afval in de oude binnenstad en
hoogbouwwijken leidt tot een onevenredig hoog kostenniveau van de verwijdering van gft-afval.
Onder ‘onevenredig’ hoog wordt hier een kostenniveau verstaan dat aanmerkelijk hoger ligt dan
bij integrale inzameling van huishoudelijk afval.

De afwijking dient bij verordening te gebeuren: de straten/wijken waar dit geldt dienen dus in de
verordening zelf te worden genoemd. Deze zullen worden opgenomen in een bijlage bij de
verordening.
Indien de raad besluit tot het niet bij elk perceel inzamelen van gft-afval is zij verplicht om de
inspraakverordening toe te passen. Daarnaast is het college van burgemeester en wethouders verplicht
om de inspecteur op de hoogte te stellen van het voornemen tot dit besluit (artikel 10.26, tweede en
derde lid, Wm).

In Haarlem wordt in een aantal wijken het groente-, fruit- en tuinafval niet afzonderlijk ingezameld. In
deze wijken wordt het huishoudelijk afval namelijk middels de huisvuilzak ingezameld. De bewoners
mogen hun groente-, fruit en tuinafval daar tezamen met hun huishoudelijk restafval aanbieden. Bij de
benoeming van de wijken waar het groente-, fruit- en tuinafval deels niet (meer) gescheiden wordt
ingezameld is uitgegaan van de benaming en indeling van Bureau Onderzoek en Statistiek.

Het niet bij een perceel inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen (lid 5)
Het vijfde lid regelt het niet bij elk perceel inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen in een deel van
de gemeente. De basis hiervoor wordt gevonden in artikel 10.26, eerste lid, onder c, Wm. De raad kan
namelijk, in afwijking van 10.21 Wm, bepalen dat - in het belang van een doelmatig beheer - in een
gedeelte van het grondgebied van de gemeente geen huishoudelijke afvalstoffen worden ingezameld.
Bij ‘een deel van de gemeente’ kan gedacht worden aan het aanwijzen van bepaalde wijken, maar ook
aan bepaalde bebouwingstypen.
Indien de raad besluit tot het niet bij elk perceel inzamelen is zij verplicht om de inspraakverordening
toe te passen (zie artikel 10.26, tweede lid, Wm). Daarnaast is het college van burgemeester en
wethouders verplicht om de inspecteur op de hoogte te stellen van het voornemen tot dit besluit (zie
artikel 10.26, derde lid, Wm).

Frequentie inzamelen andere categorieen huishoudelijke afvalstoffen (lid 6)
Het college van burgemeester en wethouders kan op basis van het zesde lid de frequentie van
inzameling bij elk perceel bepalen van andere categorieën huishoudelijke afvalstoffen dan
huishoudelijk restafval en groente-, fruit- en tuinafval. Dit artikel heeft alleen betrekking op de
categorieën huishoudelijke afvalstoffen die afzonderlijk bij elk perceel worden ingezameld en is
beperkt tot het regelen van de frequentie van inzamelen.

Loopafstand maximaal 125 meter (lid 7)
Voor de clusterplaatsen en inzamelvoorzieningen geldt ingevolge de ‘Regeling voorwaarden
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inzamelen huishoudelijke afvalstoffen nabij elk perceel’ dat de afstand tussen perceel en clusterplaats
niet meer is dan 75 meter mag zijn, waarbij de raad in bijzondere gevallen maximaal 125 meter kan
toestaan. Via het zevende lid mandateert de raad het college van burgemeester en wethouders om
hierover in voorkomende gevallen te besluiten. Dit zal vooral spelen bij de uitbreiding van de
ondergrondse inzameling, waarbij het een enkele keer kan voorkomen dat de loopafstand van 75 m.
door omstandigheden als genoemd in dit lid voor een aantal percelen niet haalbaar is. Tevens kan
gedacht worden aan het laten aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen op de hoeken van straten die
overdag middels verkeerspalen zijn afgesloten, of straten die dusdanig smal zijn dat de inzamelwagen
daar niet bij kan: daarbij kan het een enkele keer voor komen dat de loopafstand van 75 m. voor enkele
percelen overschreden wordt.

Milieuplein
Indien de gemeente op grond van artikel 10.26 Wm bij verordening afwijkt van de inzamelfrequentie
genoemd in artikel 10.21 Wm, is zij op grond van artikel 10.27 Wm verplicht om op ten minste één
daartoe ter beschikking gestelde plaats binnen de gemeente in voldoende mate gelegenheid te bieden
om huishoudelijke afvalstoffen achter te laten Het college van burgemeester en wethouders wijst
hiertoe bij aanwijzingsbesluit binnen de gemeente een locatie aan. Dit is voor Haarlem het
Milieuplein.

Tekst nieuw:
1. Huishoudelijk restafval en groente-, fruit- en tuinafval wordt tenminste eenmaal per twee weken

bij of nabij elk perceel ingezameld.
2. In afwijking van het eerste lid wordt huishoudelijk restafval en groente-, fruit- en tuinafval bij of

nabij percelen waar het restafval en groente-, fruit- en tuinafval middels huisvuilzakken wordt
ingezameld, tenminste eenmaal per week ingezameld.

3. In afwijking van het eerste lid wordt huishoudelijk restafval bij inzamelvoorzieningen niet volgens
een vaste frequentie nabij elk perceel ingezameld.

4. In afwijking van het eerste lid wordt groente-, fruit- en tuinafval bij de op Bijlage 1 bij deze
verordening vermelde delen van Haarlem, niet afzonderlijk bij elk perceel ingezameld.

5. In afwijking van het eerste lid kan het college van burgemeester en wethouders vaststellen dat
huishoudelijk restafval en groente-, fruit- en tuinafval niet bij elk perceel, dan wel gestapelde
bouw, wordt ingezameld.

6. Het college van burgemeester en wethouders 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.

7. Waar een inzamelvoorziening of clusterplaats voor huishoudelijk restafval en/of gft-afval
aanwezig is nabij een perceel, mag de loopafstand maximaal 125 m. bedragen. Het college van
burgemeester en wethouders kan in bijzondere gevallen, zoals praktische belemmeringen in
verband met de verkeersveiligheid, de bereikbaarheid van de inzamelvoorziening door het
inzamelvoertuig, de aanwezigheid van kabels en leidingen en andere objecten in de openbare
ruimte, besluiten dat de afstand tussen de inzamelvoorziening bestemd voor restafval en/of
groente-, fruit- en tuinafval, en de betreffende percelen meer dan 125 meter bedraagt.

Toelichting nieuw:
Wekelijkse inzamelfrequentie (lid 1 en 2)
De gemeentelijke zorgplicht voor de inzameling van huishoudelijk afval en groente-, fruit- en
tuinafval bij of nabij elk perceel is op grond van artikel 10.21, eerste lid, respectievelijk tweede lid,
Wm gesteld op tenminste eenmaal per week. Artikel 10.26, eerste lid, onder b, Wm, biedt de
mogelijkheid om bij verordening af te wijken van de wekelijkse inzamelfrequentie van huishoudelijk
afval en groente-, fruit- en tuinafval in het belang van een doelmatig beheer.
In Haarlem wordt sinds de invoering van gescheiden inzameling van gft-afval in delen van de
gemeente alternerend ingezameld: de ene week huishoudelijk restafval, de andere week gft-afval.
Hoofdregel is dat tenminste eenmaal per twee weken restafval en gft-afval bij of nabij percelen wordt
ingezameld.
Er zijn delen van de gemeente waar vaker wordt ingezameld; bijvoorbeeld tenminste éénmaal per
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week, namelijk in die delen waar het aangewezen inzamelmiddel de huisvuilzak is.

De wekelijkse inzamelplicht geldt uitdrukkelijk niet voor grove huishoudelijke afvalstoffen (zie artikel
10.21 lid 1 Wm). Wel geldt voor deze categorie huishoudelijke afvalstoffen op grond van artikel 10.22
lid 1 sub a en b Wm een zorgplicht.

Uitzondering I: inzameling middels inzamelvoorzieningen nabij elk perceel (lid 3)
Bij ondergrondse containers kan de frequentie soms iets lager liggen dan éénmaal per twee weken in
verband met het grote volume van deze containers.
Het derde lid is een uitwerking van artikel 10.26, eerste lid, onder b Wm, dat de mogelijkheid biedt om
– in het belang van een doelmatig beheer – huishoudelijke afvalstoffen nabij elk perceel in te zamelen.
Bij inzameling ‘nabij elk perceel’ kan bijvoorbeeld gedacht worden aan inzameling middels
clusterplaatsen (=verzamelplaatsen waar de rolcontainers of huisvuilzakken neergezet moeten worden
bij het ter inzameling aanbieden) en inzameling middels (ondergrondse) verzamelcontainers.
Voor beide vormen van collectieve inzameling – inzamelcontainer en clusterplaats – geldt dat de
inzameling laagdrempelig moet zijn.
Voor de clusterplaats geldt dat dit het geval is als de afstand tussen perceel en clusterplaats niet meer
is dan 125 meter, waarbij het college in bijzondere gevallen deze norm mag overschrijden. Zie de
toelichting bij lid 7.
Voor de inzamelvoorzieningen geldt hetzelfde, echter aangevuld met een aantal extra eisen. Deze
eisen zijn: de inzamelvoorziening is voor een ieder goed bereikbaar en toegankelijk, de afvalstoffen
kunnen eenvoudig worden achtergelaten en er wordt tussen clusterplaatsen en overige inzamelwijzen
nabij elk perceel (de zogenaamde inzamelvoorzieningen gelegenheid gegeven om ten minste 12
aaneengesloten uren per week huishoudelijke afvalstoffen aan te bieden.

Uitzondering II: het niet gescheiden inzamelen van gft-afval in een deel van de gemeente (lid 4)
Het vierde lid regelt het niet gescheiden inzamelen van gft-afval in een deel van de gemeente. De raad
kan ingevolge artikel 10.26 lid 1 sub c Wm, in afwijking van 10.21 Wm, bepalen dat in het belang van
een doelmatig beheer in een gedeelte van het grondgebied van de gemeente geen huishoudelijke
afvalstoffen worden ingezameld. Bij ‘een deel van de gemeente’ kan gedacht worden aan het
aanwijzen van bepaalde wijken, maar ook aan bepaalde bebouwingstypen. Hoewel in artikel 10.26
Wm niet wordt aangegeven dat dit ook expliciet kan gelden voor het scheiden van gft- afval, wordt in
de toelichting die mogelijkheid wel aangegeven. De Wet milieubeheer biedt dus de mogelijkheid om
af te wijken van de scheidingsplicht ex art. 10.21 lid 2, mits dit in het Afvalstoffenbeleid wordt
aangegeven.

De afwijking van de inzamelplicht voor het gft-afval geschiedt op basis van drie criteria, die in 1993
door het Afval Overlegorgaan (A.O.O.) zijn vastgesteld:
1. het gft-afval is structureel zo verontreinigd, dat de verwerkingsinrichting het gft-afval niet

accepteert en/of de verontreiniging is zo groot dat de kwaliteit van de geproduceerde gft-compost
niet voldoet aan de daaraan gestelde norm, door oorzaken waarop de gemeente geen of
onvoldoende invloed heeft;

2. indien op grond van milieuhygiënische bezwaren (zoals de ruimte in en om de woning) het
gescheiden bewaren, aanbieden en inzamelen van gft-afval (nog) niet wenselijk is;

3. indien de invoering van gescheiden inzameling van gft-afval in de oude binnenstad en
hoogbouwwijken leidt tot een onevenredig hoog kostenniveau van de verwijdering van gft-afval.
Onder ‘onevenredig’ hoog wordt hier een kostenniveau verstaan dat aanmerkelijk hoger ligt dan
bij integrale inzameling van huishoudelijk afval.

De afwijking dient bij verordening te gebeuren: de straten/wijken waar dit geldt dienen dus in de
verordening zelf te worden genoemd. Deze zullen worden opgenomen in een bijlage bij de
verordening.

In Haarlem wordt in een aantal wijken het groente-, fruit- en tuinafval niet afzonderlijk ingezameld. In
deze wijken wordt het huishoudelijk afval namelijk middels de huisvuilzak ingezameld. De bewoners
mogen hun groente-, fruit en tuinafval daar tezamen met hun huishoudelijk restafval aanbieden. Bij de
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benoeming van de wijken waar het groente-, fruit- en tuinafval deels niet (meer) gescheiden wordt
ingezameld is uitgegaan van de benaming en indeling van Bureau Onderzoek en Statistiek.

Het niet bij een perceel inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen (lid 5)
Het vijfde lid regelt het niet bij elk perceel inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen in een deel van
de gemeente. De basis hiervoor wordt gevonden in artikel 10.26, eerste lid, onder c, Wm. De raad kan
namelijk, in afwijking van 10.21 Wm, bepalen dat - in het belang van een doelmatig beheer - in een
gedeelte van het grondgebied van de gemeente geen huishoudelijke afvalstoffen worden ingezameld.
Bij ‘een deel van de gemeente’ kan gedacht worden aan het aanwijzen van bepaalde wijken, maar ook
aan bepaalde bebouwingstypen (zoals de hoogbouw of gestapelde bouw).
Indien de raad besluit tot het niet bij elk perceel inzamelen is zij verplicht om de inspraakverordening
toe te passen (zie artikel 10.26, tweede lid, Wm). Daarnaast is het college van burgemeester en
wethouders verplicht om de inspecteur op de hoogte te stellen van het voornemen tot dit besluit (zie
artikel 10.26, derde lid, Wm).

Frequentie inzamelen andere categorieen huishoudelijke afvalstoffen (lid 6)
Het college van burgemeester en wethouders kan op basis van het zesde lid de frequentie van
inzameling bij elk perceel bepalen van andere categorieën huishoudelijke afvalstoffen dan
huishoudelijk restafval en groente-, fruit- en tuinafval. Dit artikel heeft alleen betrekking op de
categorieën huishoudelijke afvalstoffen die afzonderlijk bij elk perceel worden ingezameld en is
beperkt tot het regelen van de frequentie van inzamelen.

Loopafstand maximaal 125 meter (lid 7)
Voor de clusterplaatsen en inzamelvoorzieningen geldt geen maximum betreffende de loopafstand
tussen perceel en inzamelvoorziening. Gemeenten zijn vrij om de locatiebepaling van de ondergrondse
afvalcontainer naar eigen inzicht, niet gebonden aan dwingende afstandsbepalingen, in te vullen. De
gemeente Haarlem maakt echter wel de keuze om een voorschrift hiervoor op te stellen. Op deze wijze
heeft de burger enige rechtszekerheid aangaande de afstand van zijn perceel naar de
afvalinzamelvoorziening. De gemeente kiest ervoor om een afstand van 125 meter als maximum aan te
houden. Dit is de afstand van perceel naar clusterplaats of inzamelvoorziening.
Het College van Burgemeester en Wethouders heeft in voorkomende gevallen de bevoegdheid om van
de vastgestelde afstand af te wijken. Dit zal vooral spelen bij de uitbreiding van de ondergrondse
inzameling, waarbij het een enkele keer kan voorkomen dat de loopafstand van 125 m. door
omstandigheden als genoemd in dit lid voor een aantal percelen niet haalbaar is. Tevens kan gedacht
worden aan het laten aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen op de hoeken van straten die overdag
middels verkeerspalen zijn afgesloten, of straten die dusdanig smal zijn dat de inzamelwagen daar niet
bij kan: daarbij kan het een enkele keer voor komen dat de loopafstand van 125 m. voor enkele
percelen overschreden wordt.

Milieuplein
Indien de gemeente op grond van artikel 10.26 Wm bij verordening afwijkt van de inzamelfrequentie
genoemd in artikel 10.21 Wm, is zij op grond van artikel 10.27 Wm verplicht om op ten minste één
daartoe ter beschikking gestelde plaats binnen de gemeente in voldoende mate gelegenheid te bieden
om huishoudelijke afvalstoffen achter te laten Het college van burgemeester en wethouders wijst
hiertoe bij aanwijzingsbesluit binnen de gemeente een locatie aan. Dit is voor Haarlem het
Milieuplein.

Opmerkingen:
In lid 3 van de nieuwe verordening is bepaald dat huishoudelijk restafval en GFT- afval dat middels
een inzamelvoorziening wordt ingezameld niet volgens ‘een bepaalde frequentie’ wordt ingezameld.
In de oude verordening was dit bepaald op tenminste 2 weken. Als belangrijkste motivatie voor de
wijziging wordt gegeven dat middels de invoering van ondergrondse afvalinzameling het kan
voorkomen dat het enige tijd duurt dat een ondergrondse afvalcontainer (bijna) vol is. Dit wordt
gemeten door Spaarnelanden NV, waardoor het in bepaalde gevallen kan gebeuren dat een
ondergrondse afvalcontainer meer dan 2 weken niet wordt geleegd.
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In lid 4 van de nieuwe verordening is de zinsnede ‘dan wel gestapelde bouw’ toegevoegd. Het college
heeft besloten, in het kader van doelmatig beheer van afvalstoffen, te stoppen met het gescheiden
inzamelen van GFT-afval bij de hoogbouw of gestapelde bouw in Haarlem.

Lid 7 van de nieuwe verordening is gewijzigd op grond van de Wet Milieubeheer. De ‘Regeling
voorwaarden inzamelen huishoudelijke afvalstoffen nabij elk perceel’ welke was gebaseerd op de Wet
Milieubeheer is sinds 2008 vervallen. Gemeenten zijn vrij om zelf de loopafstanden van het perceel
naar de inzamelvoorziening of clusterplaats te bepalen. Tevens hoeft de gemeente bij het wijzigen van
het beleid niet meer de inspraakverordening toe te passen.

Artikel 11 Inzamelverbod huishoudelijke afvalstoffen behoudens vergunning

Grond wijziging Dienstenrichtlijn
Vernummering 11 (oud) → 6 (nieuw)

Tekst oud:
1. Het is verboden zonder inzamelvergunning van het college van burgemeester en wethouders

huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen.
2. De inzamelvergunning kan worden geweigerd in het belang van een doelmatig beheer van

huishoudelijke afvalstoffen.
3. Het verbod geldt niet voor de inzameldienst of andere inzamelaars.
4. Het verbod geldt niet voor personen of instanties die in het kader van

producentenverantwoordelijkheid bij algemene maatregel van bestuur een inzamelplicht hebben
gekregen voor categorieën van huishoudelijke afvalstoffen.

Toelichting oud:
De inzamelvergunning
Gemeenten zijn belast met de zorgplicht voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen. Zij
hebben daarmee ook het recht om te bepalen dat het verboden is aan anderen dan de door het college
van burgemeester en wethouders aangewezen inzameldienst en instanties om huishoudelijke
afvalstoffen in te zamelen, tenzij zij daartoe beschikken over een vergunning van het college van
burgemeester en wethouders.
Op basis van artikel 4 van deze verordening kunnen aan de vergunning voorschriften en beperkingen
worden verbonden in het belang van de bescherming van het milieu.
De Memorie van Toelichting zegt dat op basis van artikel 10.24, tweede lid, Wm regels kunnen
worden gesteld voor het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen. Hierbij gaat het vooral om de
inzameling van bestanddelen van het huishoudelijk afval door anderen dan de inzameldienst,
bijvoorbeeld de inzameling van oude kleding door charitatieve instellingen. Deze regels kunnen een
vergunningstelsel voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen door anderen inhouden,
behoudens voorzover daarin is voorzien in een amvb op grond van artikel 10.17.

Derde lid
In dit kader is de brede omschrijving die in artikel 1 is gegeven van het begrip inzamelen van belang.
Ook het innemen van huishoudelijke afvalstoffen in de winkel (bijvoorbeeld batterijen, tl-lampen e.d.)
valt hieronder. Wanneer de gemeente deze serviceverlening op prijs stelt en hiervoor geen vergunning
wil vereisen, kunnen de betreffende winkels op grond van artikel 7, tweede lid, door het college van
burgemeester en wethouders worden aangewezen als inzamelende persoon of instantie.

Vierde lid
Het inzamelverbod behoudens vergunning geldt niet voor personen of instanties die bij amvb in het
kader van producentenverantwoordelijkheid een inzamelplicht hebben gekregen. Gemeenten kunnen
in deze gevallen geen vergunningplicht hanteren. Zie de toelichting bij artikel 7.
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Tekst nieuw:
1. Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen.
2. Het verbod geldt niet voor de inzameldienst of andere inzamelaars.
3. Het verbod geldt niet voor personen of instanties die in het kader van

producentenverantwoordelijkheid bij algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling een
inzamelplicht hebben gekregen voor categorieën van huishoudelijke afvalstoffen.

Toelichting nieuw:
De inzameling
Gemeenten zijn belast met de zorgplicht voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen. Zij
hebben daarmee ook het recht om te bepalen dat het verboden is aan andere dan de door het college
aangewezen inzameldienst en instanties om huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen.

Tweede lid
In dit kader is de brede omschrijving die in artikel 1 is gegeven van het begrip inzamelen van belang.
Ook het innemen van huishoudelijke afvalstoffen in de winkel (bijvoorbeeld batterijen, tl-lampen e.d.)
valt hieronder. Wanneer de gemeente deze serviceverlening op prijs stelt, kunnen de betreffende
winkels op grond van artikel 2, tweede lid, door het college van burgemeester en wethouders worden
aangewezen als inzamelende persoon of instantie.

Derde lid
Het derde lid is nodig omdat het inzamelverbod behoudens aanwijzing niet mag gelden voor personen
of instanties die bij AMvB of ministeriële regeling in het kader van producentenverantwoordelijkheid
een inzamelplicht hebben gekregen.

Opmerkingen:
Op grond van het bepaalde in de Dienstenrichtlijn is artikel 6 nieuw gewijzigd. De bepalingen
betreffende het vergunningenstelsel zijn geschrapt.

Artikel 12 Verbod op het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen aan anderen

Grond wijziging Dienstenrichtlijn
Vernummering 12 (oud) → 7 (nieuw)

Tekst oud:
1. Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling aan te bieden aan een ander dan de

inzameldienst, andere inzamelaars en aan de houders van een inzamelvergunning.
2. Het verbod geldt niet voor het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen aan

personen of instanties die in het kader van producentenverantwoordelijkheid bij algemene
maatregel van bestuur een inzamelplicht hebben gekregen voor categorieën van huishoudelijke
afvalstoffen.

Toelichting oud:
Eerste Lid
Burgers mogen hun afvalstoffen alleen aanbieden aan de in het eerste lid van artikel 7 aangewezen
inzameldienst, andere inzamelaars, die zijn aangewezen krachtens het tweede lid van artikel 7, en
houders van een inzamelvergunning.

Tweede lid
Het eerste lid gestelde verbod is niet van toepassing indien sprake is van een inzamelplicht die
personen of instanties hebben gekregen bij amvb in het kader van producentenverantwoordelijkheid
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(zie het commentaar bij de artikelen 7 en 11). In dit geval mag de burger zijn huishoudelijke
afvalstoffen, zoals bijvoorbeeld elektrische apparatuur, ook aan deze personen of instanties aanbieden.

Tekst nieuw:
Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling aan te bieden aan een ander dan de
inzameldienst, andere inzamelaars of de personen of instanties die in het kader van
producentenverantwoordelijkheid bij algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling een
inzamelplicht hebben voor categorieën van huishoudelijke afvalstoffen.

Toelichting nieuw:
Burgers mogen hun afvalstoffen alleen aanbieden aan de krachtens in het eerste lid van artikel 2
aangewezen inzameldienst, andere inzamelaars die zijn aangewezen krachtens het tweede lid van
artikel 2 en personen of instanties die in het kader van producentenverantwoordelijkheid bij AMvB of
ministeriële regeling een inzamelplicht hebben (zie de toelichting bij artikel 2 en artikel 6). In dit geval
mag de burger zijn huishoudelijke afvalstoffen, zoals elektrische en elektronische apparatuur, ook aan
deze personen of instanties aanbieden.

Opmerkingen:
Op grond van het bepaalde in de Dienstenrichtlijn is artikel 7 nieuw gewijzigd. De bepalingen
betreffende het vergunningenstelsel zijn geschrapt.

Artikel 13 Verbod op het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen door
anderen dan de gebruikers van percelen

Grond wijziging Dienstenrichtlijn
Vernummering 13 (oud) → 8 (nieuw)

Tekst oud:
1. Het is anderen dan gebruikers van percelen verboden om huishoudelijke afvalstoffen ter

inzameling aan te bieden aan de inzameldienst of aan andere inzamelaars.
2. Het college van burgemeester en wethouders kan besluiten dat het aan anderen dan gebruikers van

percelen verboden is om huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling aan te bieden aan de houder
van een inzamelvergunning.

3. In afwijking van het bepaalde onder lid 1, kan het college van burgemeester en wethouders
besluiten dat ook anderen dan de onder 1 genoemde gebruikers van percelen afval mogen
aanbieden op het brengdepot zoals genoemd in de artikelen 9 en 18.

Toelichting oud:
Eerste lid
Dit artikel bepaalt dat alleen diegenen die binnen de gemeente afvalstoffenheffing betalen,
huishoudelijke afvalstoffen mogen aanbieden aan de inzameldienst. Achtergrond van dit artikel is de
toename in het illegaal aanbieden van afvalstoffen door inwoners van andere gemeenten
(afvaltoerisme) of door bedrijven van binnen en buiten de eigen gemeente, die op deze manier de
kosten van de verwijdering van hun afvalstoffen willen ontlopen.
De keuze voor de formulering ‘de gebruikers van percelen’ is gekoppeld aan die van de Verordening
Afvalstoffenheffing.

Tweede lid
Het tweede lid is toegevoegd omdat het wenselijk kan zijn om ook te reguleren wat mag worden
aangeboden aan een houder van een inzamelvergunning. Dit kan bijvoorbeeld van belang zijn in
verband met afspraken in het kader van producentenverantwoordelijkheid, waarbij de afnamegarantie
‘ten minste om niet’ voor onder andere oud papier en karton alleen geldt voor papier en karton
ingezameld bij huishoudens (dus niet bij bedrijven).
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Derde lid
Hierbij kan gedacht worden aan het (tegen betaling) laten aanbieden van bedrijfsafval. Op dit moment
mogen bedrijven slechts kleine hoeveelheden klein gevaarlijk afval naar het Milieuplein brengen.

Tekst nieuw:
1. Het is anderen dan gebruikers van percelen verboden om huishoudelijke afvalstoffen ter

inzameling aan te bieden aan de inzameldienst of aan andere inzamelaars.
2. In afwijking van het bepaalde onder lid 1, kan het college van burgemeester en wethouders

besluiten dat ook anderen dan de onder 1 genoemde gebruikers van percelen afval mogen
aanbieden op het brengdepot zoals genoemd in de artikelen 4 en 13.

Toelichting nieuw:
Eerste lid
Dit artikel bepaalt dat alleen diegenen die binnen de gemeente afvalstoffenheffing betalen,
huishoudelijke afvalstoffen mogen aanbieden aan de inzameldienst. Achtergrond van dit artikel is de
toename in het illegaal aanbieden van afvalstoffen door inwoners van andere gemeenten
(afvaltoerisme) of door bedrijven van binnen en buiten de eigen gemeente, die op deze manier de
kosten van de verwijdering van hun afvalstoffen willen ontlopen.
De keuze voor de formulering ‘de gebruikers van percelen’ is gekoppeld aan die van de Verordening
Afvalstoffenheffing.

Tweede lid
Hierbij kan gedacht worden aan het (tegen betaling) laten aanbieden van bedrijfsafval. Op dit moment
mogen bedrijven slechts kleine hoeveelheden klein gevaarlijk afval naar het Milieuplein brengen.

Opmerkingen:
Oud lid 3 is gewijzigd in nieuw lid 2. Oud lid 2 is komen te vervallen op grond van de
Dienstenrichtlijn. De bepaling betreffende het vergunningenstelsel is geschrapt.

Artikel 14 Afzonderlijk ter inzameling aanbieden

Grond wijziging Wet Milieubeheer
Vernummering 14 (oud) → 9 (nieuw)

Tekst oud:
1. Het is verboden om de volgende categorieën huishoudelijke afvalstoffen anders dan afzonderlijk

ter inzameling aan te bieden:
a. groente-, fruit- en tuinafval
b. klein chemisch afval
c. glas
d. oud papier en karton
e. textiel
f. (afgedankte) elektrische en elektronische apparatuur (voorheen: wit- en bruingoed)
g. bouw- en sloopafval
h. hout
i. grof tuinafval
j. asbest en asbesthoudend afval
k. grof huishoudelijk afval
l. huishoudelijk restafval
m. metalen
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2. Het college van burgemeester en wethouders kan de inzameldienst en andere inzamelaars
aanwijzen aan wie de in het eerste lid aangewezen categorieën huishoudelijke afvalstoffen moeten
worden aangeboden.

3. Het is verboden de aangewezen categorieën huishoudelijke afvalstoffen aan te bieden aan anderen
dan de krachtens het tweede lid aangewezen inzameldienst en andere inzamelaars.

4. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt, voorzover het groente-, fruit- en tuinafval betreft, niet
voor gebruikers van percelen waar het groente-, fruit- en tuinafval in gevolge artikel 10 lid 4 niet
afzonderlijk wordt ingezameld.

Toelichting oud:
Dit artikel sluit aan bij artikel 8 van deze verordening. In artikel 8 is een opsomming opgenomen van
de categorieen huishoudelijke afvalstoffen die afzonderlijk worden ingezameld. Artikel 14 houdt een
verbod in voor de burger deze afvalstoffen anders dan afzonderlijk aan te bieden. Zie de toelichting bij
artikel 8.

Gft-afval (lid 4)
De gebruikers van percelen waar het groente-, fruit- en tuinafval niet afzonderlijk wordt ingezameld,
mogen hun groente-, fruit- en tuinafval tezamen met hun restafval aanbieden.

Tekst nieuw:
1. Het is verboden om de volgende categorieën huishoudelijke afvalstoffen anders dan afzonderlijk

ter inzameling aan te bieden:
a. groente-, fruit- en tuinafval
b. klein chemisch afval
c. verpakkingsglas
d. vlakglas
e. oud papier en karton
f. textiel
g. (afgedankte) elektrische en elektronische apparatuur (voorheen: wit- en bruingoed)
h. grof tuinafval
i. asbest en asbesthoudend afval
j. grof huishoudelijk afval
k. huishoudelijk restafval
l. metalen
m. banden
n. bitumenhoudend afval
o. gasdrukhouders
p. gips
q. harde kunststoffen
r. hout A (pallethout)
s. hout B (ongesorteerd)
t. hout C (geïmpregneerd)
u. kunststofverpakkingen
v. schoon puin

2. Het is verboden de aangewezen categorieën huishoudelijke afvalstoffen aan te bieden aan anderen
dan de krachtens het tweede lid aangewezen inzameldienst en andere inzamelaars.

3. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt, voorzover het groente-, fruit- en tuinafval betreft, niet
voor gebruikers van percelen waar het groente-, fruit- en tuinafval in gevolge artikel 5 lid 4 niet
afzonderlijk wordt ingezameld.

4. Het in het derde lid gestelde verbod geldt niet voor het aanbieden van categorieën huishoudelijke
afvalstoffen aan personen of instanties die in het kader van producentenverantwoordelijkheid bij
algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling een inzamelplicht hebben gekregen voor
die categorieën huishoudelijke afvalstoffen.
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Toelichting nieuw:
Dit artikel sluit aan bij artikel 3 van deze verordening. In artikel 3 is een opsomming opgenomen van
de categorieen huishoudelijke afvalstoffen die afzonderlijk worden ingezameld. Artikel 3 houdt een
verbod in voor de burger deze afvalstoffen anders dan afzonderlijk aan te bieden. Zie de toelichting bij
artikel 3.

Gft-afval (lid 3)
De gebruikers van percelen waar het groente-, fruit- en tuinafval niet afzonderlijk wordt ingezameld,
mogen hun groente-, fruit- en tuinafval tezamen met hun restafval aanbieden.

Vierde lid
Het vierde lid is nodig, omdat het verbod op het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen aan een
ander dan de inzameldienst of andere inzamelaars niet mag gelden voor het aanbieden van afval aan
personen of instanties die bij AMvB of ministeriële regeling in het kader van
producentenverantwoordelijkheid een inzamelplicht hebben gekregen.

Opmerkingen:
Lid 1 is uitgebreid met enkele categorieën huishoudelijk afval.
Lid 2 (oud) is komen te vervallen. Deze bepaling was overbodig, omdat hetgeen werd geregeld in
dezelfde bewoordingen is geregeld in artikel 2 van deze verordening.
Lid 4 is toegevoegd aan artikel 9 nieuw uit het oogpunt van bescherming van het milieu.

Artikel 27 Voorkomen van zwerfafval bij ter inzameling gereed staande afvalstoffen

Grond wijziging Wet op de economische delicten
Vernummering 27 (oud) → 22 (nieuw)

Tekst oud:
1. Het is verboden afvalstoffen, of inzamelmiddelen, welke ter inzameling gereed staan, te

doorzoeken en/of te verspreiden.
2. Het is verboden tegen afvalstoffen of inzamelmiddelen, die ter inzameling gereed staan, te stoten,

te schoppen, deze te beschadigen of omver te werpen.
3. Het in het eerste lid bedoelde verbod tot doorzoeking geldt niet voor toezichthoudende en

opsporingsambtenaren, of wanneer men op grond van deze verordening belast is met de
inzameling van de in het eerste lid bedoelde afvalstoffen en het belang van het bescherming van
het milieu dit doorzoeken vereist.

Toelichting oud:
Nieuwe wettelijke grondslag
Het eerste lid van dit artikel stond tevens in de oude verordening en was gebaseerd op de autonome
verordenende bevoegdheid van de gemeente. In hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer wordt echter in
artikel 10.25, onder a, Wm de basis gelegd voor het opnemen van een dergelijk artikel in de
afvalstoffenverordening. Van belang is dat dit artikel voortaan niet meer is gebaseerd op de
Gemeentewet, maar voortaan op artikel 10.25, onder a, Wm. Op grond daarvan kan blijkens de
Memorie van Toelichting ook een verbod om ter inzameling gereed gezet afval te doorzoeken
(“morgensterrenverbod”) gebaseerd worden.

Eerste lid: Morgensterren
Het eerste lid heeft betrekking op wat wel de “morgenster”-problematiek wordt genoemd. Het beoogt
paal en perk te stellen aan het doorzoeken van ter inzameling aangeboden afvalstoffen voordat de
medewerkers van de inzameldienst ter plaatse zijn. Vaak immers heeft dit doorzoeken tot gevolg dat
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het huisvuil over de hele straat verspreid ligt en de inzameldienst zijn werk niet meer kan verrichten.
Het aldus ontstane zwerfafval veroorzaakt een zware belasting van de gemeentelijke veegdienst.

Tweede lid: Voorkomen van zwerfafval
In artikel 10.25, onder a, Wm wordt de basis gelegd voor het opnemen van het tweede lid. Zie
hiervoor ook de Memorie van Toelichting, die hierover zegt: “De onderdelen a en b hebben betrekking
op zwerfafval. Onderdeel a betreft het voorkomen of het beperken van zwerfafval. Regels hieromtrent
kunnen op diverse wijze worden gesteld.” Met het tweede lid wordt beoogd om zwerfafval bij ter
inzameling gereed staande afvalstoffen te voorkomen.

Tekst nieuw:
1. Het is verboden afvalstoffen, of inzamelmiddelen, welke ter inzameling gereed staan, te

doorzoeken en/of te verspreiden.
2. Het is verboden tegen afvalstoffen of inzamelmiddelen, die ter inzameling gereed staan, te stoten,

te schoppen, deze te beschadigen of omver te werpen.

Toelichting nieuw:
Eerste lid: Morgensterren
Het eerste lid heeft betrekking op wat wel de “morgenster”-problematiek wordt genoemd. Het beoogt
paal en perk te stellen aan het doorzoeken van ter inzameling aangeboden afvalstoffen voordat de
medewerkers van de inzameldienst ter plaatse zijn. Vaak immers heeft dit doorzoeken tot gevolg dat
het huisvuil over de hele straat verspreid ligt en de inzameldienst zijn werk niet meer kan verrichten.
Het aldus ontstane zwerfafval veroorzaakt een zware belasting van de gemeentelijke veegdienst.

Tweede lid: Voorkomen van zwerfafval
In artikel 10.25, onder a, Wm wordt de basis gelegd voor het opnemen van het tweede lid. Zie
hiervoor ook de Memorie van Toelichting, die hierover zegt: “De onderdelen a en b hebben betrekking
op zwerfafval. Onderdeel a betreft het voorkomen of het beperken van zwerfafval. Regels hieromtrent
kunnen op diverse wijze worden gesteld.” Met het tweede lid wordt beoogd om zwerfafval bij ter
inzameling gereed staande afvalstoffen te voorkomen.

Opmerkingen:
Lid 3 is komen te vervallen onder invloed van hogere wetgeving. Dit artikellid behoorde eigenlijk niet
thuis in de Afvalstoffenverordening 2006. Het veronderstelt een uitzonderingsbevoegdheid te creëren
ten behoeve van toezichthoudende en opsporingsambtenaren. Echter, deze bevoegdheid is al geregeld
in artikel 21 van de Wet op de economische delicten:
1. De opsporingsambtenaren zijn bevoegd in het belang van de opsporing zaken te onderzoeken, aan
opneming te onderwerpen en daarvan monsters te nemen, voor zover dat redelijkerwijs voor de
vervulling van hun taak nodig is.
2. Zij zijn bevoegd daartoe verpakkingen te openen.
3. Zij nemen op verzoek van de belanghebbende indien mogelijk een tweede monster, tenzij bij of
krachtens wettelijk voorschrift anders is bepaald.
4. Indien het onderzoek, de opneming of de monsterneming niet ter plaatse kan geschieden, zijn zij
bevoegd de zaken voor dat doel voor korte tijd mee te nemen tegen een door hen af te geven
schriftelijk bewijs.
5. De genomen monsters worden voor zover mogelijk teruggegeven.
6. De belanghebbende wordt op zijn verzoek zo spoedig mogelijk in kennis gesteld van de resultaten
van het onderzoek, de opneming of de monsterneming.
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Artikel 30 Verbod opslag van afvalstoffen

Grond wijziging Dienstenrichtlijn
Vernummering 30 (oud) → 25 (nieuw)

Tekst oud:
1. Het is verboden afvalstoffen op een voor het publiek zichtbare plaats in de open lucht en buiten

een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer op te slaan of opgeslagen te hebben, of de
afvalstoffen op een zodanige wijze op te slaan of opgeslagen te hebben, dat overlast ontstaat voor
de omgeving.

2. Het college van burgemeester en wethouders kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid
gestelde verbod.

3. Het in het eerste lid gestelde verbod is niet van toepassing op het overdragen of het ter inzameling
aanbieden van afvalstoffen aan de inzameldienst, andere inzamelaars of aan houders van een
inzamelvergunning.

Toelichting oud:
Autowrakken
In artikel 10.17 Wm (oud) was een algemeen verbod opgenomen om een autowrak aanwezig te
hebben op een voor het publiek zichtbare plaats (met als doel dreigende bodemverontreiniging en
schade aan het stads- of dorpsbeeld te voorkomen). Dit verbod is in de Wet milieubeheer komen te
vervallen.
In artikel 10.25, onder c, Wm is voortaan de basis gelegd voor het opnemen van een dergelijk artikel
in de afvalstoffenverordening. Bij de afvalstoffenverordening kunnen voortaan in ieder geval regels
worden gesteld omtrent het op een voor het publiek zichtbare plaats aanwezig hebben van afvalstoffen.
Artikel 10.25, onder c, Wm strekt mede ter vervanging van artikel 10.17 Wm (oud) en geldt nu voor
de opslag van alle afvalstoffen. Net als bij de bepalingen over zwerfafval, die zijn gebaseerd op artikel
10.25, onder a en b, Wm is ook hier sprake van facultatief medebewind.

Definitie autowrak
Op 2 juli 2002 is het Besluit beheer autowrakken (hierna te noemen BBA, zie Staatsblad 2002, 259) in
werking getreden.
Het begrip autowrak wordt in artikel 1, onder b, BBA als volgt gedefinieerd: “voertuig dat een
afvalstof is in de zin van artikel 1.1 lid 1 van de Wm”.
De Wet milieubeheer definieert het begrip afvalstof als: “alle stoffen, preparaten of andere producten
…… waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen”.
Door deze definities wordt een autowrak altijd aangemerkt als afvalstof en valt hiermee dus onder de
werking van deze bepaling.

In de Nota van toelichting van het BBA wordt nader ingegaan op het begrip autowrak.
“De houder van een voertuig zal zich doorgaans zich daarvan ontdoen, voornemens zijn zich daarvan
te ontdoen of zich daarvan moeten ontdoen, wanneer het voertuig rijtechnisch in onvoldoende staat
verkeert en het niet meer op rendabele wijze in een rijtechnisch voldoende staat is te brengen. Een
motorrijtuig verkeert in een rijtechnisch onvoldoende staat wanneer het niet voldoet aan de wettelijke
inrichtingseisen, genoemd in de wegenverkeerswetgeving of aan de apk-eisen of andere ernstige
technische gebreken kent, bijvoorbeeld of essentiële onderdelen zijn gedemonteerd. Voor het
beantwoorden van de vraag of een voertuig op rendabele wijze weer in rijtechnisch voldoende staat te
brengen is, kan worden uitgegaan van de richtprijzen voor gebruikte voertuigen en van de door
garages en schadeherstelbedrijven gehanteerde tarieven voor reparatiewerkzaamheden. ….. De
vraag of sprake is van een autowrak zal van geval tot geval door een persoon belast met de
handhaving bepaald moeten worden op grond van de wet- en regelgeving en de jurisprudentie
terzake”.
Er is dus sprake van een autowrak indien een voertuig niet meer op economisch rendabele wijze in
rijtechnisch voldoende staat is te brengen.



20

Opslag van autowrakken in inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer
De provincie is bevoegd gezag voor Wm-inrichtingen die vijf of meer autowrakken opslaan. Het
college van burgemeester en wethouders van de gemeente is bevoegd gezag voor inrichtingen die
onder de werking van het Besluit inrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer vallen. In dergelijke
inrichtingen is de opslag van maximaal vier autowrakken toegestaan.

APV Haarlem
In de APV Haarlem is in artikel 131 een artikel opgenomen over voertuigwrakken, maar dan onder de
titel ‘parkeerexcessen’. Het motief van de Afvalstoffenverordening is echter het belang van het milieu
te beschermen. Artikel 131 APV wordt daarom niet vervangen door dit artikel.

Tekst nieuw:
1. Het is verboden afvalstoffen op een voor het publiek zichtbare plaats in de open lucht en buiten

een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer op te slaan of opgeslagen te hebben, of de
afvalstoffen op een zodanige wijze op te slaan of opgeslagen te hebben, dat overlast ontstaat voor
de omgeving.

2. Het college van burgemeester en wethouders kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid
gestelde verbod.

3. Het verbod is niet van toepassing op het overdragen of ter inzameling aanbieden van
huishoudelijke afvalstoffen aan de inzameldienst, andere inzamelaars of de personen of instanties
die in het kader van producentenverantwoordelijkheid bij algemene maatregel van bestuur of
ministeriële regeling een inzamelplicht hebben voor categorieën van huishoudelijke afvalstoffen

Toelichting nieuw:
In artikel 10.25, onder c, Wm is de basis gelegd voor het opnemen van een dergelijk artikel in de
afvalstoffenverordening. Bij de afvalstoffenverordening kunnen in ieder geval regels worden gesteld
omtrent het op een voor het publiek zichtbare plaats aanwezig hebben van afvalstoffen.
Artikel 10.25, onder c, Wm geldt voor de opslag van alle afvalstoffen (zie ook de toelichting bij artikel
1 en artikel 26 van deze verordening). Net als bij de bepalingen over zwerfafval, die zijn gebaseerd op
artikel 10.25, onder a en b, Wm is ook hier sprake van facultatief medebewind.

Op grond van het tweede lid kan het college ontheffingen verlenen op het verbod om onder andere
afvalstoffen en autowrakken op te slaan voor buiten de weg gelegen plaatsen.

APV Haarlem
In de APV Haarlem is in artikel 131 een artikel opgenomen over voertuigwrakken, maar dan onder de
titel ‘parkeerexcessen’. Het motief van de Afvalstoffenverordening is echter het belang van het milieu
te beschermen. Artikel 131 APV wordt daarom niet vervangen door dit artikel.

Opmerkingen:
Op grond van het bepaalde in de Dienstenrichtlijn is artikel 25 nieuw gewijzigd. De bepaling
betreffende het vergunningenstelsel is geschrapt.
Tevens is vanuit het kader van bescherming van milieu de tekst toegevoegd welke de inzameling op
grond van producentenverantwoordelijkheid regelt.

Artikel 35 Overgangsbepaling

Grond wijziging Dienstenrichtlijn
Vernummering 35 (oud) → 30 (nieuw)

Tekst oud:
1. Vergunningen en ontheffingen verleend krachtens de verordening bedoeld in artikel 34, tweede

lid, blijven, indien en voor zover het gebod of het verbod waarop de vergunning of ontheffing
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betrekking heeft, ook vervat is in deze verordening en voor zover zij niet eerder zijn vervallen of
ingetrokken, nog gedurende 52 weken na de inwerkingtreding van deze verordening van kracht.

2. Voorschriften en beperkingen opgelegd krachtens de verordening bedoeld in artikel 34, tweede lid,
blijven - indien en voor zover de bepalingen ingevolge welke deze voorschriften en beperkingen
zijn opgelegd, ook zijn vervat in deze verordening en voor zover zij niet eerder zijn vervallen of
ingetrokken, nog gedurende 52 weken na de inwerkingtreding van deze verordening van kracht.

3. Indien voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om een
vergunning of ontheffing op grond van de verordening bedoeld in artikel 34, tweede lid, is
ingediend en voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening nog niet op die aanvraag
is beslist, wordt daarop de overeenkomstige bepaling van de onderhavige verordening toegepast.

4. Op een aanhangig beroep of bezwaarschrift, betreffende een vergunning of ontheffing bedoeld in
het eerste lid, dan wel voorschrift of beperking bedoeld in het tweede lid dat voor of na het tijdstip
bedoeld in artikel 35, eerste lid, is ingekomen binnen de voordien geldende beroepstermijn, wordt
beslist met toepassing van de verordening bedoeld in artikel 34, tweede lid.

5. In afwijking van het eerste lid, blijft een vergunning of ontheffing van kracht, totdat
onherroepelijk is beslist op een aanvraag voor een, krachtens een in deze verordening
overeenkomstig opgenomen gebod of verbod vereiste vergunning of ontheffing, indien deze
aanvraag ten minste acht weken voor afloop van de in het eerste lid genoemde termijn bij het
bevoegde bestuursorgaan is ingediend.

6. Gebod- of verbodsbepalingen waarvoor een vergunning of ontheffing vereist is krachtens deze
verordening en niet voorkomend in de verordening als bedoeld in artikel 34, tweede lid zijn niet
van toepassing:
a. gedurende acht weken na het in werking treden van deze verordening;
b. ook na de onder a bepaalde termijn, voor zover degene die de vergunning of ontheffing nodig

heeft, binnen deze termijn een aanvraag heeft ingediend, totdat onherroepelijk op deze
aanvraag is beslist.

7. De intrekking van de verordening bedoeld in artikel 34, tweede lid heeft geen gevolgen voor de
geldigheid van op basis van die verordening genomen nadere regels en aanwijzingsbesluiten,
indien en voorzover de rechtsgrond waarop de aanwijzingsbesluiten zijn gebaseerd ook vervat is
in deze verordening en voor zover zij niet eerder zijn vervallen of ingetrokken.

Toelichting oud:
N.v.t.

Tekst nieuw:
1. Vergunningen en ontheffingen verleend krachtens de verordening bedoeld in artikel 29, tweede

lid, blijven, indien en voor zover het gebod of het verbod waarop de vergunning of ontheffing
betrekking heeft, ook vervat is in deze verordening en voor zover zij niet eerder zijn vervallen of
ingetrokken, nog gedurende 52 weken na de inwerkingtreding van deze verordening van kracht.

2. Voorschriften en beperkingen opgelegd krachtens de verordening bedoeld in artikel 29, tweede lid,
blijven - indien en voor zover de bepalingen ingevolge welke deze voorschriften en beperkingen
zijn opgelegd, ook zijn vervat in deze verordening en voor zover zij niet eerder zijn vervallen of
ingetrokken, nog gedurende 52 weken na de inwerkingtreding van deze verordening van kracht.

3. Indien voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om een
vergunning of ontheffing op grond van de verordening bedoeld in artikel 29, tweede lid, is
ingediend en voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening nog niet op die aanvraag
is beslist, wordt deze aanvraag beschouwd als een aanvraag tot aanwijzing, als bedoeld in artikel 2
van deze verordening.

4. Op een aanhangig beroep of bezwaarschrift, betreffende een vergunning of ontheffing bedoeld in
het eerste lid, dan wel voorschrift of beperking bedoeld in het tweede lid dat voor of na het tijdstip
bedoeld in artikel 29, eerste lid, is ingekomen binnen de voordien geldende beroepstermijn, wordt
beslist met toepassing van de verordening bedoeld in artikel 29, tweede lid.

5. In afwijking van het eerste lid, blijft een ontheffing van kracht, totdat onherroepelijk is beslist op
een aanvraag voor een, krachtens een in deze verordening overeenkomstig opgenomen gebod of
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verbod vereiste ontheffing, indien deze aanvraag ten minste acht weken voor afloop van de in het
eerste lid genoemde termijn bij het bevoegde bestuursorgaan is ingediend.

6. De intrekking van de verordening bedoeld in artikel 29, tweede lid heeft geen gevolgen voor de
geldigheid van op basis van die verordening genomen nadere regels en aanwijzingsbesluiten,
indien en voorzover de rechtsgrond waarop de aanwijzingsbesluiten zijn gebaseerd ook vervat is
in deze verordening en voor zover zij niet eerder zijn vervallen of ingetrokken.

Toelichting nieuw:
N.v.t.

Opmerkingen:
Lid 5 (oud en nieuw artikel) is aangepast; de vergunningbepaling is geschrapt op grond van de
Dienstenrichtlijn.
Oud lid 6 is geschrapt; in de nieuwe verordening zijn in vergelijking met de Afvalstoffenverordening
2006 geen nieuwe gebods- of verbodsbepalingen opgenomen waar een ontheffing voor nodig is.



Bijlage bij het uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening 2009

Inleiding

Naar aanleiding van wijziging van de bedrijfsvoering van Spaarnelanden nv is een nieuw
Uitvoeringsbesluit opgesteld behorende bij de Afvalstoffenverordening 2009. De belangrijkste
wijzigingen zijn onder andere;

- uitbreiding van benoeming deelafvalstoffen ten behoeve van scheiden van afval;
- stop zetten van gescheiden inzameling van GFT-afval bij de hoogbouw;
- vastleggen van veranderingen in de bedrijfsvoering van Spaarnelanden ten aanzien van het ter

inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelmiddel dan wel zonder
inzamelmiddel;

- toevoeging van Reglement Milieuplein (Bijlage D)

Onderstaand wordt per artikel de oude en nieuwe voorgestelde tekst weergegeven. Tekstuele
wijzigingen in de artikelen worden weergegeven in blauwgedrukte tekst. Tevens wordt telkens onder
het kopje “opmerkingen” de aard van de wijziging vermeld. In bijlage 2 bij deze nota wordt het
vernieuwde Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2009 gepresenteerd. In de bijlage worden
alleen de artikelen behandeld welke zijn komen te vervallen dan wel zijn gewijzigd. De artikelen
welke niet zijn gewijzigd ten opzichte van het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2006 zijn
buiten beschouwing gelaten.

1B. Uitvoeringsbesluit krachtens artikel 7 lid 2

Grond wijziging Uitvoeringspraktijk Spaarnelanden
Vernummering Krachtens art. 7 (oud) → krachtens art. 2 (nieuw)

Oude tekst:

Aanwijzing van de andere inzamelaars:

 Klein chemisch afval
Als inzamelaar, belast met het afzonderlijk inzamelen van klein chemisch afval zijn aangewezen:
- de personen, instanties en winkels zoals vermeld op de D.I.S. lijst, behorende bij dit

uitvoeringsbesluit (bijlage A).

 Herbruikbaar grof huishoudelijk afval (huisraad) en nog functionerend wit- en bruingoed
Als inzamelaar, belast met het afzonderlijk inzamelen van herbruikbaar grof afval en nog
functionerend wit- en bruingoed, is aangewezen:
- de Stichting Andere Werkvormen / De Schalm, onder de voorwaarden als gesteld in de

overeenkomst behorende bij de aanwijzing.

 Diversen
Als inzamelaar, belast met het afzonderlijk inzamelen van papier, drankkartons, plastic en blik is
aangewezen:
- Albert Heijn fam. V.O.F., De Recycleshop, gevestigd te Haarlem, Zijlweg 96, onder de

voorwaarden als gesteld in de overeenkomst behorende bij de aanwijzing.



Nieuwe tekst:

In afwijking van het onder lid 1 gestelde, mogen bepaalde categorieën huishoudelijk afvalstoffen ook
worden aangeboden aan de krachtens artikel 2 lid 2 aangewezen andere inzamelaars, e.e.a. slechts voor
zover het categorieën huishoudelijke afvalstoffen zijn waarvoor deze instanties en personen zijn
aangewezen;

Aanwijzing van de andere inzamelaars:

De detaillisten waar door de inzameldienst beschikbaar gestelde inzamelmiddelen aanwezig zijn.

Opmerkingen:
De nieuwe tekst is ingevoegd als gevolg van het schrappen van (oud) artikel 9 lid 2 van de
Afvalstoffenverordening 2006.
De kop ‘klein chemisch afval’ is verwijderd vanwege het feit dat de genoemde D.I.S. lijst in de
praktijk niet uitvoerbaar was. Inzamelaars gingen failliet of stopten, zonder dit te melden, met het
inzamelen van klein chemisch afval.
Spaarnelanden is aangewezen voor de inzameling van herbruikbaar grof afvaf en nog functionerend
wit- en bruingoed. Spaarnelanden maakt gebruik van de diensten van De Schalm betreffende de
inzameling van grof afval. De Schalm zamelt het afval in onder verantwoordelijkheid van
Spaarnelanden.
De recycleshop van Albert Heijn bestaat niet meer.

2. Uitvoeringsbesluit krachtens artikel 8 lid 2

Grond wijziging Uitvoeringspraktijk Spaarnelanden
Vernummering Krachtens art. 8 (oud) → krachtens art. 3 (nieuw)

Oude tekst:

Vaststelling van de omschrijving van de categorieën huishoudelijke afvalstoffen als bedoeld in artikel 8
lid 1:

NB: onderstaande wel/niet opsommingen zijn niet limitatief.

a. glas
Omschrijving: alle (gebruikte) verpakkingsglas
Wel: lege, eenmalige glasverpakkingen, waaronder flessen (zonder kurk/dop e.d.), en potten

(zonder deksel), waarin dranken, eten, cosmetica e.d. hebben ingezeten.
Niet: gloeilampen, TL-buizen, spaarlampen, porselein, kristal, spiegels, (glas)keramiek,

drinkglazen, kruiken, aardewerk, ovenschalen, vlakglas (ruiten), vervuild glas.

b. oud papier en karton
Omschrijving: papier en karton.
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.

c. textiel
Omschrijving: alle kleding en producten van textiel.
Wel: kleding, handdoeken, theedoeken lakens, dekens, lappen stof, schoenen.(per paar).
Niet: vloerbedekking, nat/vervuild textiel, poetslappen, speelgoed.



d. (afgedankte) elektrische en elektronische apparatuur
Omschrijving: huishoudelijke apparaten, waar een stekker aan zit, of die op batterijen kunnen

werken, en vallen onder één van de categorieen vermeld in bijlage IA bij richtlijn nr.
2002/96/EG.

Wel: 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.

Niet: elektrische en elektronische apparatuur dat (onder)deel is van andere apparatuur,
welke geen elektrische en elektronische apparatuur is.

e. bouw- en sloopafval
Omschrijving: afval dat vrijkomt bij klussen, bouwen, slopen, of renoveren van de eigen woning of

tuin, en dat niet is afgegeven aan een derde.
Wel: Steenachtig bouw- en sloopafval, schoon puin, vlakglas, deuren, gips, keukenkastjes,

dakafval (w.o. bitumen), houtafval (zie hout)
Niet: bouw- en sloopafval afkomstig van klussen, verbouwingen, renovaties e.d. die door

een bedrijf zijn uitgevoerd, asbesthoudend afval.

f. hout
Omschrijving: verduurzaamd hout
Wel: A/B/C hout

g. grof tuinafval
Omschrijving: tuinafval, dat vrijkomt bij aanleg en onderhoud van tuinen van particuliere

huishoudens, dat te groot en te zwaar is om op een zelfde wijze als gft-afval aan de
inzameldienst te worden aangeboden en dat niet is afgegeven aan een derde.

Wel: takken, grote planten
Niet: aarde/zand

h. asbest en asbesthoudend afval
Omschrijving: afvalstoffen en producten met asbesthoudende vezels, zijnde actinoliet, amosiet,

anthofyliet, chrysoliet, crocidoliet, en tremoliet.

i. grof huishoudelijk afval
Omschrijving: huishoudelijke afvalstoffen die te groot en/of te zwaar zijn om op dezelfde wijze als

huishoudelijk restafval aan de inzameldienst te worden aangeboden.

j. huishoudelijk restafval
Omschrijving: de huishoudelijke afvalstoffen die overblijven nadat de overige categorieen

huishoudelijke afvalstoffen daarvan gescheiden zijn.

k. metalen
Omschrijving: ferro en non-ferromaterialen

Nieuwe tekst:

Vaststelling van de omschrijving van de categorieën huishoudelijke afvalstoffen als bedoeld in artikel 3
lid 1:

NB: onderstaande wel/niet opsommingen zijn niet limitatief.

a. groente-, fruit- en tuinafval
Omschrijving: dat deel van het huishoudelijk afval dat van organische oorsprong is, apart

wordt ingezameld en van een zodanige omvang is dat het zonder
voorafgaande verkleining kan worden gecomposteerd.

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, hout., kerstbomen.

b. klein chemisch afval
Omschrijving: van huishoudens afkomstige gevaarlijke afvalstoffen, voordat deze zijn ingezameld;

als gevaarlijke afvalstoffen gelden hier de producten zoals genoemd in de landelijke
kca-lijst.

Wel: batterijen, spaarlampen, TL-buizen, oliefilters, motorolie, rijwiel-/remolie, lampenolie,
(was)benzine, petroleum, fotofixeer, foto-ontwikkelaar, zoutzuur, accuzuur,
etsvloeistoffen, vloeibare gootsteenontstopper, verf, vernis, latex, lak, bijts, terpentine,
thinner, verfverdunner, kwastreiniger, kwastontharder, afbijtmiddel, medicijnen,
injectienaalden, kwikhoudende thermometers, kwikschakerlaars.

Niet: nagellakremover, kitten, lijmen, plamuur, vlooienbanden, video-/casettebanden,
halogeenlampen, viltstiften, lege spuitbussen verzorgingsproducten.

c. verpakkingsglas
Omschrijving: alle (gebruikte) verpakkingsglas; eenmalige glasverpakkingen, afkomstig uit

huishoudens, gescheiden in de kleuren wit en bont (groen en bruin).
Wel: lege, eenmalige glasverpakkingen, waaronder flessen (zonder kurk/dop e.d.), en potten

(zonder deksel), waarin dranken, eten, cosmetica e.d. hebben ingezeten.
Niet: gloeilampen, TL-buizen, spaarlampen, porselein, kristal, spiegels, (glas)keramiek,

drinkglazen, kruiken, aardewerk, ovenschalen, vlakglas (ruiten), vervuild glas.

d. vlakglas
Omschrijving: Vlakglas is vlak en glad en is glas dat wordt gebruikt in woning- en utiliteitsbouw.

e. oud papier en karton
Omschrijving: papier en karton.
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.

f. textiel
Omschrijving: alle kleding en producten van textiel.
Wel: kleding, handdoeken, theedoeken lakens, dekens, lappen stof, gordijnen (schoon)

schoenen (per paar).
Niet: vloerbedekking, nat/vervuild textiel, poetslappen, speelgoed.

g. (afgedankte) elektrische en elektronische apparatuur
Omschrijving: huishoudelijke apparaten, waar een stekker aan zit, of die op batterijen kunnen

werken, en vallen onder één van de categorieen vermeld in bijlage IA bij richtlijn nr.
2002/96/EG.

Wel: 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.

Niet: elektrische en elektronische apparatuur dat (onder)deel is van andere apparatuur,
welke geen elektrische en elektronische apparatuur is.

h. grof tuinafval



Omschrijving: Plantaardige (of organische) afvalstoffen door aard, samenstelling of omvang niet
vallend onder gft-afval en vrijkomend bij de aanleg, het onderhoud of verwijdering
van particulier groen (tuinen, particuliere watergangen, particuliere bos- en
natuurterreinen).

Wel: takken, grote planten
Niet: aarde/zand

i. asbest en asbesthoudend afval
Omschrijving: afvalstoffen en producten met asbesthoudende vezels, zijnde actinoliet, amosiet,

anthofyliet, chrysoliet, crocidoliet, en tremoliet.

j. grof huishoudelijk afval
Omschrijving: huishoudelijke afvalstoffen die te groot en/of te zwaar zijn om op dezelfde wijze als

huishoudelijk restafval aan de inzameldienst te worden aangeboden.
 Bruikbaar grof huishoudelijk afval: huisraad bestaande uit producten en/of
materialen welke, na eventuele reparatie, in het hergebruikcircuit worden gebracht;
 Overig grof huishoudelijk afval: het grof huishoudelijk afval dat niet in het
hergebruikcircuit wordt gebracht, maar door de inzameldienst wordt ingezameld ter
verwerking elders.

k. huishoudelijk restafval
Omschrijving: de huishoudelijke afvalstoffen die overblijven nadat de overige categorieen

huishoudelijke afvalstoffen daarvan gescheiden zijn.

l. metalen
Omschrijving: ferro en non-ferromaterialen

m. banden
Omschrijving: banden van motoren, personenwagens, zonder velgen

n. bitumenhoudend afval
Omschrijving: dakbedekkingsmaterialen, bestaand uit beplatingmateriaal van hout of kunststof,

voorzien van een laag koolteer of bitumen. Dakgrind, waaraan zich teer of bitumen
bevindt, valt hieronder.

o. gasdrukhouders
Omschrijving: alleen campinggasflessen (compleet), niet zijnde

p. gips
Omschrijving: afval dat uit gips bestaat of waarin zich gips bevindt, afkomstig uit bouw- en

sloopprojecten, zoals gipsblokken en gipsplaten.

q. harde kunststoffen
Omschrijving: kunststoffen schoon niet vallend onder de Raamovereenkomst verpakkingen, zoals

tuinmeubelen, emmers en plastic speelgoed.

r. hout A (pallethout)
Omschrijving: massief hout dat geen oppervlaktebehandeling heeft ondergaan

s. hout B (ongesorteerd)
Omschrijving: hout dat een oppervlaktebehandeling heeft ondergaan en is gelakt, gelijmd of

gelamineerd.

t. hout C (geïmpregneerd)
Omschrijving: hout dat is geïmpregneerd, te herkennen aan groen of bruine kleur, zoals bielzen of

tuinhout.

u. kunststofverpakkingen



Omschrijving: verpakkingen van kunststof zoals bedoeld in het kader van de Raamovereenkomst
verpakkingen.

v. Puin
Omschrijving: schoon betonpuin, metselwerkpuin, uitgeharde beton-, specie- en cementresten,
kalkzandsteen, tegels, klinkers en grind.

Opmerkingen:
In het kader van de uitbreiding van gescheiden verwerking van afvalstoffen zijn een aantal definities
van afvalstoffen toegevoegd.

3. Uitvoeringsbesluit krachtens artikel 9 lid 2

Grond wijziging Uitvoeringspraktijk Spaarnelanden
Vernummering Krachtens art. 9 (oud) → krachtens art. 4 (nieuw)

Oude tekst:

IV. Indien bij gelaagde bouw een verzamelcontainer (cocon) voor groente-, fruit- en tuinafval of groene
rolemmer op standaard is geplaatst: deze verzamelcontainer of groene rolemmer is de aangewezen
inzamelvoorziening voor groente-, fruit en tuinafval. Deze inzamelvoorzieningen zijn nadrukkelijk niet
bedoeld voor gebruikers van verder weg gelegen percelen.

Nieuwe tekst:

IV. Indien bij gelaagde bouw of aansluitingen horende bij gelaagde bouw een ondergrondse
verzamelcontainer voor huishoudelijk restafval is geplaatst: deze verzamelcontainer is de aangewezen
inzamelvoorziening voor huishoudelijk restafval en groente-, fruit en tuinafval. Deze
inzamelvoorzieningen zijn nadrukkelijk niet bedoeld voor gebruikers van verder weg gelegen percelen.

Opmerkingen:
Wijziging in het kader van beëindiging gescheiden inzameling GFT-afval bij de hoogbouw.

5. Uitvoeringsbesluit krachtens artikel 14 lid 2

Grond wijziging Dienstenrichtlijn
Vernummering Krachtens art. 14 (oud) → krachtens art. 9 (nieuw)

Oude tekst:

De in het eerste lid van artikel 14 genoemde categorieën huishoudelijk afvalstoffen moeten worden
aangeboden aan:
1. de inzameldienst;
2. in afwijking van het onder 1 gestelde, mogen bepaalde categorieën huishoudelijk afvalstoffen ook

worden aangeboden aan de krachtens artikel 7 lid 2 aangewezen andere inzamelaars, e.e.a. slechts
voor zover het categorieën huishoudelijke afvalstoffen zijn waarvoor deze instanties en personen
zijn aangewezen;

3. in afwijking van het onder 1 gestelde mogen bepaalde categorieën huishoudelijke afvalstoffen ook
worden aangeboden aan de personen en instanties die beschikken over een vergunning krachtens
artikel 11, e.e.a. slechts voor zover het categorieën huishoudelijke afvalstoffen zijn waarvoor de
vergunning is verstrekt.



Nieuwe tekst:

Vervallen

Opmerkingen:
Het bepaalde in artikel 14 lid 2 van de oude verordening is geregeld in artikel 2 van de nieuwe
verordening. Tevens is onder invloed van de Dienstenrichtlijn het vergunningenstelsel geschrapt uit de
Afvalstoffenverordening.

6. Uitvoeringsbesluit krachtens artikel 15 lid 3, 4, 5 en 6

Grond wijziging Uitvoeringspraktijk Spaarnelanden
Vernummering Krachtens art. 15 (oud) → krachtens art. 10 (nieuw)

Oude tekst:

Bij het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelmiddel gelden de
volgende regels:

Plaats van aanbieden (jo.artikel 10)
1. Indien door of namens het college voor een bepaalde groep percelen een clusterplaats is

aangewezen: op deze plaats. Zie bijlage B
2. Indien er op het trottoir door middel van (een) tegel(s) een clusterplaats is aangegeven: op deze

plaats.
3. In alle andere gevallen: op de rand van het trottoir – in de eigen straat – of bij het ontbreken

daarvan zo dicht mogelijk bij de rijbaan.

Wijze van aanbieden
1. Het aanbieden dient ordelijk te gebeuren.
2. De deksel van de rolemmer dient gesloten te zijn.
3. De huisvuilzak dient goed te zijn dichtgebonden.
4. Het is verboden afvalstoffen, andere stoffen of voorwerpen in het inzamelmiddel te deponeren, die

het inzamelmiddel of –voertuig kunnen beschadigen, of een goede werking daarvan kunnen
belemmeren.

5. De plaatsing van het inzamelmiddel dient zodanig te gebeuren dat het verkeer – voetgangers
daaronder begrepen – daar zo min mogelijk hinder van ondervindt.

6. De rolemmer dient met de handvaten richting de rijbaan (de weg) te worden aangeboden.
7. De afvalstoffen mogen niet zodanig in de rolemmer worden aanboden, dat deze vastgeklemd of –

gedrukt in het inzamelmiddel zitten, waardoor deze bij lediging niet los kunnen komen.

Maximum gewicht inzamelmiddel
1. De huisvuilzak mag bij aanbieding niet zwaarder wegen dan 8 kg.
2. De rolemmer van (140 of 240 liter) mag bij aanbieding niet zwaarder wegen dan 60 kg.

Voorwaarden gebruik rolemmer
1. De rolemmer is door de inzameldienst aan de gebruiker in bruikleen gegeven.
2. Het is niet toegestaan de rolemmer op enigerlei wijze te beschadigen of de nummering onleesbaar

te maken; wel mag op de rolemmer een huisnummer en postcode worden aangebracht.
3. Bij verhuizing is de gebruiker verplicht de rolemmer – in goede staat – bij het huis achter te laten

voor de volgende bewoner; de rolemmer mag niet meegenomen worden.

Vereisten aan huisvuilzak
1. De huisvuilzak dient te voldoen aan de KOMO-keur (NEN7021).
2. De inhoud van de huisvuilzak mag maximaal 40 liter zijn.



Nieuwe tekst:

Bij het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelmiddel gelden de
volgende regels:

Plaats van aanbieden (jo.artikel 5)
1. Indien door of namens het college voor een bepaalde groep percelen een clusterplaats is

aangewezen: op deze plaats. Zie bijlage A
2. Indien de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen plaatsvindt met een inzamelmiddel: het

inzamelmiddel moet op de door de inzameldienst aangegeven locatie(s) worden aangeboden.
3. Indien er op het trottoir door middel van (een) tegel(s) of markering een clusterplaats is

aangegeven: op/bij deze tegel/markering.
4. In alle andere gevallen: op de rand van het trottoir – in de eigen straat – of bij het ontbreken

daarvan zo dicht mogelijk bij de rijbaan.

Wijze van aanbieden
1. Het aanbieden dient ordelijk te gebeuren.
2. De deksel van de rolemmer dient gesloten te zijn.
3. De huisvuilzak dient goed te zijn dichtgebonden.
4. Het is verboden afvalstoffen, andere stoffen of voorwerpen in het inzamelmiddel te deponeren, die

het inzamelmiddel of –voertuig kunnen beschadigen, of een goede werking daarvan kunnen
belemmeren.

5. De plaatsing van het inzamelmiddel dient zodanig te gebeuren dat het verkeer – voetgangers
daaronder begrepen – daar zo min mogelijk hinder van ondervindt.

6. Indien de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen plaatsvindt met een achterlader, moet de
rolemmer met de handvaten in de richting van de rijbaan (de weg) worden aangeboden

7. Indien de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen plaatsvindt met een zijlader, moet de
rolemmer met de handvaten van de rijbaan af worden aangeboden. De rolemmers moeten naast
elkaar, in één lijn, langs de trottoirrand worden opgesteld.

8. De afvalstoffen mogen niet zodanig in de rolemmer worden aanboden, dat deze vastgeklemd of –
gedrukt in het inzamelmiddel zitten, waardoor deze bij lediging niet los kunnen komen.

9. Het is verboden om afvalstoffen – al dan niet in een (huisvuil)zak – op/naast de rolemmers te
plaatsen.

Maximum gewicht inzamelmiddel
1. De huisvuilzak mag bij aanbieding niet zwaarder wegen dan 8 kg.
2. De rolemmer van (140 of 240 liter) mag bij aanbieding niet zwaarder wegen dan 60 kg.

Voorwaarden gebruik van gemeentewege verstrekte inzamelmiddelen
1. Het beheer van de inzamelmiddelen die in buikleen zijn verstrekt door of namens de gemeente,

berust bij Spaarnelanden nv.
2. De door of namens de gemeente verstrekte inzamelmiddelen behoren bij de woning.
3. De gebruiker van een perceel dient zich tot de klantenservice van Spaarnelanden nv te wenden

indien bij een verhuizing naar een perceel geen of een kapot door of namens de gemeente te
verstrekken inzamelmiddel wordt aangetroffen, bij verdwijning, vermissing of beschadiging van
een door of namens de gemeente verstrekken inzamelmiddelen.

4. De inzamelmiddelen blijven eigendom van de verstrekker en worden bij normale slijtage voor haar
rekening technisch onderhouden.

5. De gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en het onderhoud van de in bruikleen ontvangen
inzamelmiddelen als ware deze zijn eigendom.

6. De gebruiker is verplicht de inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen zodanig te gebuiken dat
deze geen overlast voor derden veroorzaakt.

7. De verstrekte inzamelmiddelen voor rest- en gft-afval mogen alleen worden gereinigd met water.
8. Ter voorkoming van maden dienen in een warme periode vlees- en visresten te worden

gedeponeerd in de container die het eerst in aanmerking komt.

Vereisten aan huisvuilzak
1. De huisvuilzak dient te voldoen aan de KOMO-keur (NEN7021).
2. De inhoud van de huisvuilzak mag maximaal 40 liter zijn.



Opmerkingen:
Bovengenoemde bepalingen in het Uitvoeringsbesluit zijn aangepast of toegevoegd met als doel een
effectievere en efficiëntere inzameling van afvalstoffen middels een inzamelmiddel door
Spaarnelanden n.v.

--. Uitvoeringsbesluit krachtens artikel 16 (nieuw)

Grond wijziging Uitvoeringspraktijk Spaarnelanden
Vernummering Art. 16 (nieuw)

Oude tekst:

N.v.t.

Nieuwe tekst:

Indien het voor de inzameldienst door middel van werkzaamheden niet mogelijk is om de normale inzamelplaats
te bereiken, kan door de inzameldienst voor de duur van de werkzaamheden een tijdelijke inzamelplaats worden
aangewezen. Deze tijdelijke inzamelplaats wordt door de inzameldienst aan de eigenaren van de percelen welke
hierop zijn aangewezen per brief bekend gemaakt.

Opmerkingen:
De bovenstaande bepaling in het Uitvoeringsbesluit is nieuw. Deze heeft als doel dat Spaarnelanden
een nieuw inzamelpunt kan aanwijzen, wanneer het eigenlijke inzamelpunt met de afvalwagen door
middel van werkzaamheden niet kan worden bereikt.

10. Uitvoeringsbesluit krachtens artikel 19 lid 1 en 2

Grond wijziging Uitvoeringspraktijk Spaarnelanden
Vernummering Krachtens art. 19 (oud) → krachtens art. 14 (nieuw)

Oude tekst:

De volgende categorieën huishoudelijke afvalstoffen mogen zonder inzamelmiddel worden aangeboden:
- grof huishoudelijk afval
- (groot) wit- en bruingoed
- grof tuinafval
- verduurzaamd hout
- (grotere stukken) metaal

De wijze van aanbieding zonder inzamelmiddel
1. Het aanbieden van de bovengenoemde categorieën huishoudelijke afvalstoffen zonder

inzamelmiddel is uitsluitend toegestaan na het maken van een afspraak met de inzameldienst op de
door de inzameldienst medegedeelde dag.

2. Het afval dient op de afgesproken inzameldag op de rand van het trottoir, of bij het ontbreken
daarvan: zo dicht mogelijk bij de rijbaan, te worden aangeboden.

3. De plaatsing van het afval dient zodanig te gebeuren dat het verkeer – voetgangers daaronder
inbegrepen – daar zo min mogelijk hinder van ondervindt.

4. Het afval dient waar mogelijk handzaam zijn verpakt en gebundeld.
5. Het afval mag per stuk/bundel niet langer/breder zijn dan 1,5 m.



6. De afzonderlijke, gebundelde, of verpakte delen van het aangeboden afval mogen geen aanleiding
geven tot verwondingen. Scherpe en uitstekende delen dienen verwijderd te worden; spijkers
dienen verwijderd te worden; aanwezig (vlak)glas dient te zijn verwijderd [uit deuren].

7. Het wit- en bruingoed dient schoon en leeg te zijn; deurtjes moeten zijn vastgemaakt.
8. De volgende soorten bouw- en sloopafval worden niet in de grof vuil route meegenomen:

steenachtig bouw- en sloopafval, gips, cellenbeton, bitumineus dakafval, teermastiek en dakgrind.
Deze mogen door de gebruiker van een perceel wel zelf naar het Milieuplein gebracht te worden:.

Nieuwe tekst:

De volgende categorieën huishoudelijke afvalstoffen mogen zonder inzamelmiddel worden aangeboden:
- grof huishoudelijk afval
- (groot) wit- en bruingoed
- grof tuinafval
- verduurzaamd hout
- (grotere stukken) metaal

De wijze van aanbieding zonder inzamelmiddel lid 1 + lid 2
1. Het aanbieden van de bovengenoemde categorieën huishoudelijke afvalstoffen zonder

inzamelmiddel is uitsluitend toegestaan na het maken van een afspraak met de inzameldienst op de
door de inzameldienst medegedeelde dag.

2. Het afval dient op de afgesproken inzameldag op de rand van het trottoir, of bij het ontbreken
daarvan: zo dicht mogelijk bij de rijbaan, te worden aangeboden.

3. De plaatsing van het afval dient zodanig te gebeuren dat het verkeer – voetgangers daaronder
inbegrepen – daar zo min mogelijk hinder van ondervindt.

4. Het afval dient waar mogelijk handzaam zijn verpakt en gebundeld.
5. Het afval mag per stuk/bundel niet langer/breder zijn dan 1,5 m.
6. De afzonderlijke, gebundelde, of verpakte delen van het aangeboden afval mogen geen aanleiding

geven tot verwondingen. Scherpe en uitstekende delen dienen verwijderd te worden; spijkers
dienen verwijderd te worden; aanwezig (vlak)glas dient te zijn verwijderd [uit deuren].

7. Het wit- en bruingoed dient schoon en leeg te zijn; deurtjes moeten zijn vastgemaakt.
8. De volgende soorten bouw- en sloopafval worden niet in de grof vuil route meegenomen:

steenachtig bouw- en sloopafval, gips, cellenbeton, bitumineus dakafval, teermastiek en dakgrind.
Deze mogen door de gebruiker van een perceel wel zelf naar het Milieuplein gebracht worden.

9. Grof huishoudelijke afval en grote elektrische en elektronische apparaten kunnen zonder
inzamelmiddel maar wel gescheiden ter inzameling worden aangeboden. Wanneer deze
afvalstromen ongescheiden worden aangeboden, worden zij niet meegenomen door de
medewerkers van Spaarnelanden nv.

10. Bedrijfsafval, spiegel- en/of glashoudend afval, puin, zand, en bouw- en sloopafval worden niet als
grof huishoudelijk afval aangemerkt.

11. Huishoudelijk restafval of gft-afval dat in een inzamelmiddel of inzamelvoorziening past of kan
worden aangeboden, wordt niet aangemerkt als grof huishoudelijk afval.

Lid 3
1. Grof huishoudelijk afval mag bij het overdragen of het aanbieden geen groter volume hebben dan 2

m³.
2. Kleinere stukken grof huishoudelijk afval moeten zoveel mogelijk in één of meer bundels

samengedrukt en –gebonden worden overgedragen of aangeboden. Een bundel mag niet langer zijn
dan 1,5 meter, niet breder dan 0,5 meter en niet zwaarder dan 25 kilogram.

3. Het bepaalde in 1 en 2 geldt niet voor het aanbieden van meubels, elektrische en elektronische
apparaten en dergelijke.

4. Per aansluiting mag per keer niet meer dan 2 m³ worden aangeboden.

Opmerkingen:
Bovenstaande bepalingen zijn toegevoegd aan het Uitvoeringsbesluit ten behoeve van een effectieve
inzameling van afvalstoffen door Spaarnelanden n.v. Tevens zijn voorwaarden voor het aanbieden van
grof huishoudelijk afval opgenomen.



11. Uitvoeringsbesluit krachtens artikel 20 lid 1

Grond wijziging Uitvoeringspraktijk Spaarnelanden
Vernummering Krachtens art. 20 (oud) → krachtens art. 15 (nieuw)

Oude tekst:

Inzameldagen
1. Door of namens het college wordt per straat de inzameldag(en) vastgesteld voor huishoudelijk

restafval en groente-, fruit- en tuinafval. Zie bijlage C. behorende bij dit besluit.
2. Afvalstoffen die krachtens artikel 19 zonder inzamelmiddel mogen worden aangeboden, mogen

uitsluitend op de met de inzameldienst afgesproken inzameldag worden aangeboden.

De huisvuilzakken moeten op de vastgestelde inzameldag voor 7:30 uur ’s ochtends worden
aangeboden en mogen daartoe vanaf 5:00 uur op de ochtend van de inzameldag op de aangewezen
plaats worden neergezet (zie uitvoeringsbesluit krachtens artikel 15).

III. Afvalstoffen die zonder inzamelmiddelen mogen worden aangeboden
De huishoudelijke afvalstoffen welke krachtens artikel 19 zonder inzamelmiddel mogen worden
aangeboden moeten op de met de inzameldienst afgesproken inzameldag voor 7:30 uur ’s ochtends
worden aangeboden en mogen daartoe vanaf 5:00 uur op de ochtend van de inzameldag worden
aangeboden op de weg.

Nieuwe tekst:

Inzameldagen
1. Door of namens het college wordt per straat de inzameldag(en) vastgesteld voor huishoudelijk

restafval en groente-, fruit- en tuinafval zoals aangegeven in bijlage B. behorende bij dit besluit.
2. Afvalstoffen die krachtens artikel 14 zonder inzamelmiddel mogen worden aangeboden, mogen

uitsluitend op de met de inzameldienst afgesproken inzameldag worden aangeboden.
3. In de jaarlijks aan alle betrokken huishoudens te verstrekken Afvalkalender staat aangegeven op

welke dagen rolemmers met restafval en gft-afval kunnen worden aangeboden en op welke dagen
en tijdstippen het milieuplein is geopend.

4. Grof huishoudelijk afval en grote elektrische en elektronische apparaten worden op afroep
ingezameld. Op werkdagen kan de inzameling op afroep (telefonisch) worden gemeld bij de
inzameldienst. De inzameldienst maakt een afspraak over de dag en het tijdstip waarop de
inzameling op afroep plaatsvindt.

De huisvuilzakken moeten op de vastgestelde inzameldag voor 7:30 uur ’s ochtends worden
aangeboden en mogen daartoe vanaf 6:00 uur op de ochtend van de inzameldag op de aangewezen
plaats worden neergezet (zie uitvoeringsbesluit krachtens artikel 10).

III. Afvalstoffen die zonder inzamelmiddelen mogen worden aangeboden
De huishoudelijke afvalstoffen welke krachtens artikel 14 zonder inzamelmiddel mogen worden
aangeboden moeten op de met de inzameldienst afgesproken inzameldag voor 7:30 uur ’s ochtends
worden aangeboden en mogen daartoe vanaf 6:00 uur op de ochtend van de inzameldag worden
aangeboden op de weg.

Opmerkingen:
Bovengenoemde bepalingen zijn toegevoegd aan het Uitvoeringsbesluit ten behoeve van de orga-
nisatie van de afvalinzameling en de informatieverstrekking aan de burger door Spaarnelanden nv.



13. Uitvoeringsbesluit krachtens artikel 23

Oude tekst:

Indien een bedrijf reinigingsrecht betaalt:
a. De aanbieding en inzameling van bedrijfsafvalstoffen vindt plaats middels de krachtens artikel

9 lid 2 aangewezen inzamelmiddelen en –voorzieningen voor huishoudelijk restafval.
b. Voor het aanbieden van bedrijfsafval gelden de aanbiedregels, zoals vastgesteld voor

huishoudelijk restafval, krachtens artikel 15 lid 3, 4, 5 en 6, of – indien van toepassing,
krachtens artikel 16 lid 3.

c. Voor het aanbieden van bedrijfsafval gelden dezelfde inzamel- en aanbiedtijden zoals
vastgesteld voor huishoudelijk restafval, krachtens artikel 20 lid 1.
Uitzondering! Voor het kernwinkelgebied gelden de aanbied- en inzameltijden zoals
vastgesteld in de uitzondering voor het aanbieden van huishoudelijk restafval in het
kernwinkelgebied krachtens artikel 20 lid 1.

Nieuwe tekst:

Indien een bedrijf reinigingsrecht betaalt:
a. De aanbieding en inzameling van bedrijfsafvalstoffen, voor zover van toepassing op restafval,

vindt uitsluitend plaats middels de huisvuilzak van 40 liter. Per inzameling mogen maximaal 2
huisvuilzakken worden aangeboden met een maximum van 4 zakken per week. Indien de
gebruiker van een perceel is aangesloten op een ondergrondse container: de ondergrondse
container is hiervoor de aangewezen inzamelvoorziening

b. Voor het aanbieden van bedrijfsafval gelden de uitvoeringsbesluiten, zoals vastgesteld voor
huishoudelijk restafval, krachtens artikel 10 lid 3, 4, 5 en 6, indien van toepassing, of
krachtens artikel 11 lid 3 indien de gebruiker van een perceel is aangesloten op een onder-
grondse container.

c. Voor het aanbieden van bedrijfsafval gelden dezelfde inzamel- en aanbiedtijden zoals
vastgesteld voor huishoudelijk restafval, krachtens artikel 15 lid 1 indien van toepassing.

d. Uitzondering! Voor het kernwinkelgebied gelden de aanbied- en inzameltijden zoals
vastgesteld in de uitzondering voor het aanbieden van huishoudelijk restafval in het
kernwinkelgebied krachtens artikel 15 lid 1.

Opmerkingen:
Het reinigingrecht is bedoeld voor kleine bedrijven met een aanbod aan restafval dat qua aard en
hoeveelheid overeenkomt met het afval uit huishoudens. In de loop der tijd echter zijn er in
toenemende mate grotere bedrijven gebruik gaan of blijven maken van het reinigingsrecht. Om deze
ontwikkeling te kunnen reguleren is in 2008 aanvullende regelgeving opgesteld. Alleen nog bedrijven
met een maximum aanbod van 4 huisvuilzakken per week (max.. 160 L) kunnen gebruik (blijven)
maken van het reinigingsrecht.

14. Uitvoeringsbesluit krachtens artikel 24

Grond wijziging Invoering venstertijden
Vernummering Krachtens art. 24 (oud) → krachtens art. 19 (nieuw)

Oude tekst:
Toevoeging aan bestaande tekst

Grond wijziging Gemeentelijke regelgeving
Vernummering Krachtens art. 23 (oud) → krachtens art. 18  (nieuw)



.

Nieuwe tekst:

4. Het bedrijfsafval mag aan de inzameldienst of andere contractueel vastgelegde inzamelaars worden
aangeboden maximaal twee uren voor de afgesproken inzameltijd. Hierbij geldt tevens dat het afval niet
voor zes uur in de ochtend (06.00u) ter inzameling op of aan de weg mag worden geplaatst.

5. Kleppen/deksels van rolemmers en containers dienen gesloten te zijn, er mag niets naast de containers
worden aangeboden, met als enige uitzondering dat karton mits in een bundel samengebonden en
geplet, wél naast de rolemmer of container mag worden aangeboden.

6. Het bedrijfsafval mag nergens anders dan voor het eigen perceel, of voor het eigen terrein, ter
inzameling op de afgesproken inzameldag mag worden geplaatst.

7. Het aanbieden/plaatsen van bedrijfsafval mag in geen geval overlast veroorzaken voor het verkeer,
de omwonenden en de directe omgeving.



Gelet op artikel 10.23 eerste lid van de Wet Milieubeheer;

is vastgesteld de

Afvalstoffenverordening 2009, onder gelijktijdige intrekking van de geldende
Afvalstoffenverordening 2006

HOOFDSTUK 1 – ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan, dan wel mede verstaan:

a. wet: de Wet milieubeheer (stb. 2002/239, zoals sindsdien
gewijzigd)

b. 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;

c. ter inzameling aanbieden: de wijze van overdragen van afvalstoffen aan een
inzamelende persoon of instantie, inclusief het achterlaten
van afvalstoffen in daartoe of vanwege de inzamelende
persoon of instantie geplaatste inzamelmiddelen of –
voorzieningen, of op een daartoe aangewezen plaats;

d. inzamelmiddel: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd hulp- of
bewaarmiddel ten behoeve van één huishouden, bijvoorbeeld
een huisvuilzak, rolemmer, afvalemmer, kca-box, of big-
bag;

e. inzamelvoorziening: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd
bewaarmiddel of –plaats ten behoeve van meerdere
huishoudens, bijvoorbeeld een rolemmer op standaard,
(ondergrondse) verzamelcontainer, inpandige
verzamelcontainer, (ondergrondse) wijkcontainer, of
brengdepot;

f. inzameldienst: de krachtens artikel 2 eerste lid aangewezen inzameldienst,
belast met de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen;

g. andere inzamelaars: de krachtens artikel 2 tweede lid aangewezen personen en
instanties, belast met het afzonderlijk inzamelen van
categorieën huishoudelijke afvalstoffen;

h. gebruiker van een perceel: degene die in de gemeente feitelijk gebruik maakt van een
perceel ten aanzien waarvan ingevolge artikel 10.21 en 10.22
van de Wet Milieubeheer een verplichting tot het inzamelen
van huishoudelijke afvalstoffen geldt;

i. straatafval: huishoudelijke afvalstoffen van zeer beperkte omvang en
gewicht, zoals proppen, papier, sigarettenpeuken, kauwgom,
plastic bekertjes, blikjes, hondenpoep, verpakkingsmateriaal
en etenswaren, niet zijnde klein chemisch afval, ontstaan
buiten een perceel;

j. wegen: de wegen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b van de
Wegenverkeerswet 1994;

Gemeente Haarlem

Afvalstoffenverordening 2009
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k. motorrijtuigen: alle voertuigen, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder c
van de Wegenverkeerswet 1994;

l. gestapelde bouw: een perceel in een gebouwd eigendom dat bestaat uit een
aantal op elkaar geplaatste percelen, bijvoorbeeld een
bovenwoning, een flat en een maisonnette;

m. afval brengpunt: het ‘afval brengpunt’ is een bemande voorziening op lokaal
(of regionaal) niveau waar meerdere categorieën
huishoudelijke afvalstoffen kunnen worden gebracht;

n. autowrakken: motorrijtuigen op meer dan twee wielen die rijtechnisch in
onvoldoende staat van onderhoud verkeren of in kennelijk
verwaarloosde toestand verkeren, in gevallen die krachtens
het Besluit Beheer Autowrakken (BBA) worden aangegeven.

HOOFDSTUK 2 – DE INZAMELING VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN

Artikel 2 Aanwijzing inzameldienst en andere inzamelaars

1. Het college wijst de inzameldienst aan, die belast is met het inzamelen van huishoudelijke
afvalstoffen.

2. Naast de inzameldienst kan het college andere inzamelaars aanwijzen die belast zijn met het
afzonderlijk inzamelen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen.

3. Het college kan aan het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen voorschriften en
beperkingen verbinden in het belang van de bescherming van het milieu.

Artikel 3 Afzonderlijke inzameling

1. Door de inzameldienst of andere inzamelaars worden de volgende categorieën huishoudelijke
afvalstoffen afzonderlijk ingezameld:
a. groente-, fruit- en tuinafval
b. klein chemisch afval
c. verpakkingsglas
d. vlakglas
e. oud papier en karton
f. textiel
g. (afgedankte) elektrische en elektronische apparatuur (voorheen: wit- en bruingoed)
h. grof tuinafval
i. asbest en asbesthoudend afval
j. grof huishoudelijk afval
k. huishoudelijk restafval
l. metalen
m. banden
n. bitumenhoudend afval
o. gasdrukhouders
p. gips
q. harde kunststoffen
r. hout A (pallethout)
s. hout B (ongesorteerd)
t. hout C (geïmpregneerd)
u. kunststofverpakkingen
v. schoon puin

2. Het college van burgemeester en wethouders kan een omschrijving vaststellen van de
categorieën huishoudelijke afvalstoffen als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 4 Inzamelmiddelen en –voorzieningen

1. De inzameling kan plaatsvinden via:
a. een inzamelmiddel voor de gebruiker van een perceel;
b. een inzamelvoorziening voor de gebruikers van een aantal percelen;
c. een inzamelvoorziening op wijkniveau;
d. een brengdepot op lokaal of regionaal niveau.

2. Het college van burgemeester en wethouders 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.
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Artikel 5 Frequentie van inzamelen

1. Huishoudelijk restafval en groente-, fruit- en tuinafval wordt tenminste eenmaal per twee
weken bij of nabij elk perceel ingezameld.

2. In afwijking van het eerste lid wordt huishoudelijk restafval en groente-, fruit- en tuinafval bij
of nabij percelen waar het restafval en groente-, fruit- en tuinafval middels huisvuilzakken
wordt ingezameld, tenminste eenmaal per week ingezameld.

3. In afwijking van het eerste lid wordt huishoudelijk restafval bij inzamelvoorzieningen niet
volgens een vaste frequentie nabij elk perceel ingezameld.

4. In afwijking van het eerste lid wordt groente-, fruit- en tuinafval bij de op Bijlage 1 bij deze
verordening vermelde delen van Haarlem, niet afzonderlijk bij elk perceel ingezameld.

5. In afwijking van het eerste lid kan het college van burgemeester en wethouders vaststellen dat
huishoudelijk restafval en groente-, fruit- en tuinafval niet bij elk perceel, dan wel gestapelde
bouw, wordt ingezameld.

6. Het college van burgemeester en wethouders 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.

7. Waar een inzamelvoorziening of clusterplaats voor huishoudelijk restafval en/of gft-afval
aanwezig is nabij een perceel, mag de loopafstand maximaal 125 m. bedragen. Het college van
burgemeester en wethouders kan in bijzondere gevallen, zoals praktische belemmeringen in
verband met de verkeersveiligheid, de bereikbaarheid van de inzamelvoorziening door het
inzamelvoertuig, de aanwezigheid van kabels en leidingen en andere objecten in de openbare
ruimte, besluiten dat de afstand tussen de inzamelvoorziening bestemd voor restafval en/of
groente-, fruit- en tuinafval, en de betreffende percelen meer dan 125 meter bedraagt.

Artikel 6 Inzamelverbod huishoudelijke afvalstoffen behoudens aanwijzing

1. Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen.
2. Het verbod geldt niet voor de inzameldienst of andere inzamelaars.
3. Het verbod geldt niet voor personen of instanties die in het kader van

producentenverantwoordelijkheid bij algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling
een inzamelplicht hebben gekregen voor categorieën van huishoudelijke afvalstoffen.

HOOFDSTUK 3 – HET TER INZAMELING AANBIEDEN VAN HUISHOUDELIJKE
AFVALSTOFFEN

Artikel 7 Verbod op het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen aan anderen

Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling aan te bieden aan een ander dan de
inzameldienst, andere inzamelaars of de personen of instanties die in het kader van
producentenverantwoordelijkheid bij algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling een
inzamelplicht hebben voor categorieën van huishoudelijke afvalstoffen.

Artikel 8 Verbod op het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen door anderen dan
de gebruikers van percelen

1. Het is anderen dan gebruikers van percelen verboden om huishoudelijke afvalstoffen ter
inzameling aan te bieden aan de inzameldienst of aan andere inzamelaars.

2. In afwijking van het bepaalde onder lid 1, kan het college van burgemeester en wethouders
besluiten dat ook anderen dan de onder 1 genoemde gebruikers van percelen afval mogen
aanbieden op het brengdepot zoals genoemd in de artikelen 4 en 13.

Artikel 9 Afzonderlijk ter inzameling aanbieden

1. Het is verboden om de volgende categorieën huishoudelijke afvalstoffen anders dan
afzonderlijk ter inzameling aan te bieden:
a. groente-, fruit- en tuinafval
b. klein chemisch afval
c. verpakkingsglas
d. vlakglas
e. oud papier en karton
f. textiel
g. (afgedankte) elektrische en elektronische apparatuur (voorheen: wit- en bruingoed)
h. grof tuinafval
i. asbest en asbesthoudend afval
j. grof huishoudelijk afval
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k. huishoudelijk restafval
l. metalen
m. banden
n. bitumenhoudend afval
o. gasdrukhouders
p. gips
q. harde kunststoffen
r. hout A (pallethout)
s. hout B (ongesorteerd)
t. hout C (geïmpregneerd)
u. kunststofverpakkingen
v. schoon puin

2. Het is verboden de aangewezen categorieën huishoudelijke afvalstoffen aan te bieden aan
anderen dan de krachtens het tweede lid aangewezen inzameldienst en andere inzamelaars.

3. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt, voorzover het groente-, fruit- en tuinafval betreft,
niet voor gebruikers van percelen waar het groente-, fruit- en tuinafval in gevolge artikel 5 lid 4
niet afzonderlijk wordt ingezameld.

4. Het in het derde lid gestelde verbod geldt niet voor het aanbieden van categorieën
huishoudelijke afvalstoffen aan personen of instanties die in het kader van
producentenverantwoordelijkheid bij algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling
een inzamelplicht hebben gekregen voor die categorieën huishoudelijke afvalstoffen.

Artikel 10 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelmiddel voor de
gebruiker van een perceel

1. Het is voor de gebruiker van een perceel ten behoeve van wie krachtens artikel 4, tweede lid,
voor een bepaalde categorie huishoudelijke afvalstoffen een inzamelmiddel is aangewezen of
van gemeentewege is verstrekt, verboden de betreffende afvalstoffen anders aan te bieden dan
via het daartoe aangewezen of verstrekte inzamelmiddel.

2. Het is verboden andere categorieën huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelmiddel aan te
bieden, dan de categorie waarvoor dit inzamelmiddel krachtens artikel 4, tweede lid, is
bestemd.

3. Het college van burgemeester en wethouders kan regels stellen omtrent de plaatsen en wijze
waarop huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelmiddel ter inzameling moeten worden
aangeboden.

4. Het college van burgemeester en wethouders 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 van burgemeester en wethouders regels stellen omtrent de voorwaarden waaronder
het inzamelmiddel is verstrekt, het gebruik en het reinigen daarvan.

6. Indien het inzamelmiddel niet van gemeentewege is verstrekt, kan het college van
burgemeester en wethouders eisen stellen aan het te gebruiken inzamelmiddel.

7. Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen op andere wijzen of plaatsen ter inzameling aan te
bieden dan krachtens dit artikel is bepaald.

8. Het is verboden voor anderen dan de gebruiker van een perceel ten behoeve van wie krachtens
artikel 4, tweede lid, een inzamelmiddel is verstrekt of aangewezen, hun afvalstoffen ter
inzameling aan te bieden via dit inzamelmiddel.

Artikel 11 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelvoorziening ten
behoeve van een groep percelen

1. Het is de gebruiker van een perceel voor wie krachtens artikel 4, tweede lid, mede ten behoeve
van zijn perceel een inzamelvoorziening voor een bepaalde categorie huishoudelijke
afvalstoffen is aangewezen, verboden de betreffende afvalstoffen anders aan te bieden dan via
de betreffende inzamelvoorziening.

2. Het is verboden andere categorieën huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelvoorziening
voor een aantal percelen aan te bieden, dan de categorie waarvoor deze inzamelvoorziening
krachtens artikel 4, tweede lid, is bestemd.

3. Het college van burgemeester en wethouders kan regels stellen ten aanzien van de wijze
waarop huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelvoorziening ten behoeve van een groep
percelen moeten worden aangeboden.

4. Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen op andere wijze aan te bieden via een
inzamelvoorziening ten behoeve van een groep percelen dan krachtens het derde lid is bepaald.

5. Het is verboden voor anderen dan de gebruikers van percelen voor wie krachtens artikel 4,
tweede lid, een inzamelvoorziening is aangewezen, huishoudelijke afvalstoffen aan te bieden
via deze inzamelvoorziening.
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Artikel 12 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via inzamelvoorzieningen op
wijkniveau

1. Het is verboden andere categorieën huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelvoorziening op
wijkniveau aan te bieden dan de categorie waarvoor de inzamelvoorziening krachtens artikel 4,
tweede lid, is bestemd.

2. Het college van burgemeester en wethouders kan regels stellen omtrent de wijze waarop
huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling kunnen worden aangeboden via een
inzamelvoorziening op wijkniveau.

3. Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen op andere wijze via een inzamelvoorziening op
wijkniveau ter inzameling aan te bieden dan krachtens het tweede lid is bepaald.

4. Het verbod in artikel 10, zevende lid, en artikel 11, vierde lid, geldt niet voor het aanbieden van
huishoudelijke afvalstoffen via inzamelvoorzieningen op wijkniveau overeenkomstig dit
artikel.

Artikel 13 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via een brengdepot op lokaal
of regionaal niveau

1. Het is verboden andere categorieën huishoudelijke afvalstoffen via een brengdepot op lokaal of
regionaal niveau aan te bieden dan de categorieën waarvoor het brengdepot krachtens artikel 4,
tweede lid, is bestemd.

2. Het college van burgemeester en wethouders kan regels stellen omtrent de wijze waarop
huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling kunnen worden aangeboden bij het brengdepot op
lokaal of regionaal niveau.

3. Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen op andere wijze via een brengdepot op lokaal of
regionaal niveau ter inzameling aan te bieden dan krachtens het tweede lid is bepaald.

4. Het verbod in artikel 10, zevende lid, en artikel 11, vierde lid, geldt niet voor het aanbieden van
huishoudelijke afvalstoffen via een brengdepot op lokaal of regionaal niveau overeenkomstig
dit artikel.

Artikel 14 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen zonder inzamelmiddel

1. Het college van burgemeester en wethouders kan categorieën huishoudelijke afvalstoffen
aanwijzen die zonder inzamelmiddel als bedoeld in artikel 4 van deze verordening ter
inzameling kunnen worden aangeboden.

2. Het college van burgemeester en wethouders kan regels stellen over de plaatsen en wijze
waarop deze categorieën huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling moeten worden
aangeboden.

3. Het college van burgemeester en wethouders kan regels stellen over het maximale gewicht, de
maximale afmetingen en het maximale volume van deze categorieën huishoudelijke
afvalstoffen dat per keer kan worden aangeboden.

4. Het is verboden deze categorieën huishoudelijke afvalstoffen op andere wijze ter inzameling
aan te bieden dan krachtens dit artikel is bepaald.

Artikel 15 Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

1. Het college van burgemeester en wethouders stelt de dagen en tijden vast waarop categorieën
huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling kunnen worden aangeboden.

2. Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen op andere dagen en tijden ter inzameling aan te
bieden dan krachtens het eerste lid is bepaald.

Artikel 16 Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

In afwijking van hetgeen in deze paragraaf is bepaald kan het college van burgemeester en
wethouders regels stellen omtrent het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van
huishoudelijke afvalstoffen aan de inzameldienst of andere inzamelaars.

HOOFDSTUK 4 – DE INZAMELING VAN BEDRIJFSAFVALSTOFFEN

Artikel 17 Inzameling bedrijfsafvalstoffen door de inzameldienst

Het college van burgemeester en wethouders kan categorieën bedrijfsafvalstoffen aanwijzen die
door de inzameldienst worden ingezameld.
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Artikel 18 Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst

1. Het is verboden bedrijfsafvalstoffen aan te bieden aan de inzameldienst.
2. Het verbod geldt niet voor de krachtens artikel 17 aangewezen categorieën bedrijfsafvalstoffen,

voorzover degene die gebruik maakt van de inzameling door de inzameldienst voldoet aan de
daarmee ontstane belastingplicht op grond van de verordening Reinigingsrechten.

3. Het college van burgemeester en wethouders kan regels stellen omtrent de dagen, tijden,
wijzen en plaatsen waarop de krachtens artikel 17 aangewezen bedrijfsafvalstoffen aan de
inzameldienst ter inzameling kunnen worden aangeboden.

4. Het is verboden de krachtens artikel 17 aangewezen bedrijfsafvalstoffen ter inzameling aan te
bieden in strijd met deze regels.

Artikel 19 Het ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de
inzameldienst

1. Het college van burgemeester en wethouders kan regels stellen voor het ter inzameling
aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst.

2. Het is verboden bedrijfsafvalstoffen ter inzameling aan te bieden in strijd met deze regels.

HOOFDSTUK 5 – ZWERFAFVAL

Artikel 20 Voorkomen van diffuse milieuverontreiniging

1. Het is verboden buiten een daarvoor door het college van burgemeester en wethouders
bestemde plaats en buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer een afvalstof, stof
of voorwerp op of in de bodem te brengen, te storten, te houden, achter te laten of anderszins te
plaatsen op een wijze die aanleiding kan geven tot hinder of nadelige beïnvloeding van het
milieu.

2. Het college van burgemeester en wethouders kan van het verbod ontheffing verlenen.
3. Het verbod is niet van toepassing op:

a. het overeenkomstig deze verordening ter inzameling aanbieden van huishoudelijke
afvalstoffen of bedrijfsafvalstoffen;

b. het thuiscomposteren van groente-, fruit- en tuinafval;
c. voor zover de (afval)stoffen tijdelijk op de weg geraken of worden gebracht als

onvermijdelijk gevolg van het laden, lossen of vervoeren van afvalstoffen dan wel het
verrichten van andere werkzaamheden op of aan de weg.

4. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor zover de Wet bodembescherming of het
Bouwstoffenbesluit voorziet in de beoogde bescherming van het milieu.

Artikel 21 Achterlaten van straatafval

1. Het is verboden straatafval in de openbare ruimte achter te laten zonder gebruik te maken van
de van gemeentewege of anderszins geplaatste of voorgeschreven bakken, manden of
soortgelijke voorwerpen.

2. Het is verboden om andere afvalstoffen dan straatafval achter te laten in daartoe van
gemeentewege of anderszins geplaatste of voorgeschreven (prulle)bakken, manden of
soortgelijke voorwerpen.

Artikel 22 Voorkomen van zwerfafval bij ter inzameling gereed staande afvalstoffen

1. Het is verboden afvalstoffen, of inzamelmiddelen, welke ter inzameling gereed staan, te
doorzoeken en/of te verspreiden.

2. Het is verboden tegen afvalstoffen of inzamelmiddelen, die ter inzameling gereed staan, te
stoten, te schoppen, deze te beschadigen of omver te werpen.

Artikel 23 Afvalbakken in inrichtingen voor het verbruiken van eet- en drinkwaren

1. De houder of beheerder van een inrichting waar eet- of drinkwaren worden verkocht die ter
plaatse kunnen worden genuttigd, is verplicht:
a. een afvalbak, -mand of soortgelijk voorwerp in of nabij de inrichting op een duidelijk

zichtbare plaats aanwezig te hebben, waarin het publiek afval kan achterlaten;
b. zorg te dragen dat deze afvalbak, -mand of soortgelijk voorwerp van een zodanige

constructie is dat het afval daarin deugdelijk geborgen blijft en dat die afvalbak, -mand of
voorwerp steeds tijdig wordt geledigd;

c. zorg te dragen dat dagelijks, uiterlijk een uur na sluiting van de inrichting, doch in ieder
geval terstond op eerste aanzegging van een ambtenaar, belast met de toezicht op de
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naleving van dit artikel, in de nabijheid van de inrichting achtergebleven afval, voorzover
kennelijk uit of van die inrichting afkomstig, wordt opgeruimd.

2. De in het eerste lid gestelde verplichtingen gelden niet voor zover op de Wet Milieubeheer
gebaseerde voorschriften van toepassing zijn.

Artikel 24 Zwerfafval bij vervoeren, laden en lossen of overige werkzaamheden

1. Het is verboden afvalstoffen, stoffen of voorwerpen op zodanige wijze te laden, te lossen of te
vervoeren of andere werkzaamheden te verrichten, dat de weg wordt verontreinigd of het
milieu nadelig kan worden beïnvloed.

2. Indien bij het laden, lossen of vervoeren van afvalstoffen, stoffen of voorwerpen deze weg
wordt verontreinigd of het milieu nadelig wordt beïnvloed, is degene die genoemde
werkzaamheden verricht alsmede diens opdrachtgever verplicht deze weg te reinigen of te laten
reinigen:
a. direct na het ontstaan van de verontreiniging, indien de verontreiniging gevaar voor de

veiligheid van het verkeer of beschadiging van het wegdek oplevert;
b. direct na beëindiging van de werkzaamheden, indien de verontreiniging geen gevaar voor

de veiligheid van het verkeer of beschadiging van het wegdek oplevert;
c. indien de werkzaamheden langer dan een dag duren, elke dag direct na beëindiging van de

werkzaamheden.
3. Het in het eerste lid gestelde verbod is niet van toepassing, voor zover daarin al wordt voorzien

bij of krachtens andere regelgeving.

HOOFDSTUK 6 – OVERIGE ONDERWERPEN DIE DE VERORDENING AANGAAN

Artikel 25 Verbod opslag van afvalstoffen

1. Het is verboden afvalstoffen op een voor het publiek zichtbare plaats in de open lucht en buiten
een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer op te slaan of opgeslagen te hebben, of de
afvalstoffen op een zodanige wijze op te slaan of opgeslagen te hebben, dat overlast ontstaat
voor de omgeving.

2. Het college van burgemeester en wethouders kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid
gestelde verbod.

3. Het verbod is niet van toepassing op het overdragen of ter inzameling aanbieden van
huishoudelijke afvalstoffen aan de inzameldienst, andere inzamelaars of de personen of
instanties die in het kader van producentenverantwoordelijkheid bij algemene maatregel van
bestuur of ministeriële regeling een inzamelplicht hebben voor categorieën van huishoudelijke
afvalstoffen.

Artikel 26 Afgifte autowrakken afkomstig uit een huishouden

Het is de eigenaar of kentekenhouder verboden zich te ontdoen van een autowrak, dat afkomstig is
van een huishouden, anders dan door afgifte aan inrichtingen, genoemd in artikel 6 van het Besluit
Beheer Autowrakken.

HOOFDSTUK 7 – SLOTBEPALINGEN

Artikel 27 Strafbepaling

Een gedraging in strijd met de volgende artikelen is een strafbaar feit in de zin van artikel 1a, onder
3º, Wet op de economische delicten:
Artikel 7 verbod op het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen aan

anderen;
Artikel 8 verbod op het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen door

anderen dan gebruikers van percelen;
Artikel 9 afzonderlijk ter inzameling aanbieden;
Artikel 10 ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelmiddel

voor de gebruiker van een perceel;
Artikel 11 ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via een

inzamelvoorziening ten behoeve van een groep percelen;
Artikel 12 ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via

inzamelvoorzieningen op wijkniveau;
Artikel 13 ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via een brengdepot op

lokaal of regionaal niveau;
Artikel 14 ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen zonder inzamelmiddel;
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Artikel 15 dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden;
Artikel 18 ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst;
Artikel 19 het ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de

inzameldienst;
Artikel 20 voorkomen van diffuse milieuverontreiniging;
Artikel 21 achterlaten van straatafval;
Artikel 22 voorkomen van zwerfafval bij ter inzameling gereed staande afvalstoffen;
Artikel 23 afvalbakken in inrichtingen voor het verbruiken van eet- en drinkwaren;
Artikel 24 zwerfafval bij vervoeren, laden en lossen of overige werkzaamheden;
Artikel 25 verbod opslag van afvalstoffen;
Artikel 26 afgifte autowrakken afkomstig uit een huishouden;

Artikel 28 Toezichthouders

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de
krachtens artikel 18.4, derde lid, van de wet aangewezen ambtenaren.

Artikel 29 Inwerkingtreding

1. Deze verordening treedt in werking zes weken na de dag van bekendmaking.
2. De afvalstoffenverordening voor de gemeente Haarlem 2006 wordt ingetrokken.

Artikel 30 Overgangsbepaling

1. Vergunningen en ontheffingen verleend krachtens de verordening bedoeld in artikel 29, tweede
lid, blijven, indien en voor zover het gebod of het verbod waarop de vergunning of ontheffing
betrekking heeft, ook vervat is in deze verordening en voor zover zij niet eerder zijn vervallen
of ingetrokken, nog gedurende 52 weken na de inwerkingtreding van deze verordening van
kracht.

2. Voorschriften en beperkingen opgelegd krachtens de verordening bedoeld in artikel 29, tweede
lid, blijven - indien en voor zover de bepalingen ingevolge welke deze voorschriften en
beperkingen zijn opgelegd, ook zijn vervat in deze verordening en voor zover zij niet eerder
zijn vervallen of ingetrokken, nog gedurende 52 weken na de inwerkingtreding van deze
verordening van kracht.

3. Indien voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om een
vergunning of ontheffing op grond van de verordening bedoeld in artikel 29, tweede lid, is
ingediend en voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening nog niet op die
aanvraag is beslist, wordt deze aanvraag beschouwd als een aanvraag tot aanwijzing, als
bedoeld in artikel 2 van deze verordening.

4. Op een aanhangig beroep of bezwaarschrift, betreffende een vergunning of ontheffing bedoeld
in het eerste lid, dan wel voorschrift of beperking bedoeld in het tweede lid dat voor of na het
tijdstip bedoeld in artikel 29, eerste lid, is ingekomen binnen de voordien geldende
beroepstermijn, wordt beslist met toepassing van de verordening bedoeld in artikel 29, tweede
lid.

5. In afwijking van het eerste lid, blijft een ontheffing van kracht, totdat onherroepelijk is beslist
op een aanvraag voor een, krachtens een in deze verordening overeenkomstig opgenomen
gebod of verbod vereiste ontheffing, indien deze aanvraag ten minste acht weken voor afloop
van de in het eerste lid genoemde termijn bij het bevoegde bestuursorgaan is ingediend.

6. De intrekking van de verordening bedoeld in artikel 29, tweede lid heeft geen gevolgen voor de
geldigheid van op basis van die verordening genomen nadere regels en aanwijzingsbesluiten,
indien en voorzover de rechtsgrond waarop de aanwijzingsbesluiten zijn gebaseerd ook vervat
is in deze verordening en voor zover zij niet eerder zijn vervallen of ingetrokken.

Artikel 31 citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: de Afvalstoffenverordening 2009

Vastgesteld bij raadsbesluit d.d. , nr. , gepubliceerd in de Stadskrant d.d.
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Bijlage 1, behorende bij artikel 5 lid 4

Wijken van de gemeente waar groente-, fruit- en tuinafval niet afzonderlijk bij de gestapelde bouw
of hoogbouw wordt ingezameld:
- Centrum
- Stationsbuurt
- Spaarnwouderbuurt
- Zijlweg-Oost
- Leidsebuurt
- Oude Amsterdamsebuurt
- Potgieterbuurt
- Van Zeggelenbuurt
- Waarderpolder
- Koninginnebuurt
- Rozenprieel
- Kleverparkbuurt
- Transvaalbuurt
- Indische Buurt-Zuid
- Frans Halsbuurt.
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TOELICHTING AFVALSTOFFENVERORDENING 2009

HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Definities uit de Wet milieubeheer (Wm)
In dit artikel zijn alleen die begripsomschrijvingen opgenomen die specifiek zijn voor deze
verordening. Relevante begrippen die al in artikel 1.1 van de Wet milieubeheer (hierna te noemen
Wm) zijn omschreven, worden, voorzover bij de omschrijving in de wet wordt aangesloten, niet in
dit artikel herhaald. Daarbij gaat het om de volgende begrippen.

Afvalstoffen Alle stoffen, preparaten of andere producten die behoren tot de
categorieën die zijn genoemd in bijlage I bij richtlijn nr.
2006/12/EG van het Europees Parlement en de Raad van
5 april 2006 betreffende afvalstoffen, waarvan de houder zich
ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

Doelmatig beheer van
afvalstoffen

Zodanig beheer van afvalstoffen dat daarbij rekening wordt
gehouden met het geldende afvalbeheersplan, dan wel de voor
de vaststelling van het plan geldende bepalingen, dan wel de
voorkeursvolgorde aangegeven in artikel 10.4, en de criteria,
genoemd in artikel 10.5, eerste lid.

Huishoudelijke afvalstoffen Afvalstoffen afkomstig uit particuliere huishoudens,
behoudens voor zover het ingezamelde bestanddelen van die
afvalstoffen betreft, die zijn aangewezen als gevaarlijke
afvalstoffen.

Bedrijfsafvalstoffen Afvalstoffen, niet zijnde huishoudelijke afvalstoffen of
gevaarlijke afvalstoffen.

Gevaarlijke afvalstoffen Bij ministeriële regeling als zodanig aangewezen afvalstoffen,
met inachtneming van ter zake voor Nederland verbindende
verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties.

Afvalbeheersplan Het afvalbeheersplan, bedoeld in artikel 10.3 Wm (Nb. LAP
2002-2012)

Afvalstoffenverordening De verordening, bedoeld in artikel 10.23 Wm
Beheer van afvalstoffen Inzameling, vervoer, nuttige toepassing of verwijdering van

afvalstoffen.
Nuttige toepassing De handelingen die zijn genoemd in bijlage II B bij richtlijn nr.

2006/12/EG van het Europees Parlement en de Raad van
5 april 2006 betreffende afvalstoffen.

Verwijdering De handelingen die zijn genoemd in bijlage II A bij richtlijn
nr. 2006/12/EG van het Europees Parlement en de Raad van
5 april 2006 betreffende afvalstoffen.

Grof huishoudelijk afval
Het begrip huishoudelijke afvalstoffen omvat ook grof huishoudelijk afval. Onder grof huisafval
worden verstaan ‘huishoudelijke afvalstoffen die te groot en te zwaar zijn om op dezelfde wijze als
de andere huishoudelijke afvalstoffen aan de inzameldienst te worden aangeboden’.

Straatafval, zwerfafval en illegale dumping
De Wet milieubeheer voorziet niet in een definitie van het begrip zwerfafval. Dit heeft te maken met
het feit dat het begrip in de praktijk weinig problemen oplevert, terwijl een juridisch sluitende
definitie moeilijk te geven is. In het Landelijk Afvalbeheersplan (LAP) is wel een definitie
opgenomen:
“Zwerfafval is afval dat door mensen bewust of onbewust is weggegooid of achtergelaten op
plaatsen die daar niet voor bestemd zijn of door indirect toedoen of nalatigheid van mensen op
zulke plaatsen terecht is gekomen. Dit afval bestaat voornamelijk uit verpakkingsmateriaal van
consumpties (blikjes, flesjes, wikkels, patatbakjes), sigarettenpeuken, kauwgomresten en allerhande
gebruiksgoederen als kranten, folders en tissues.”
Het verschil tussen straatafval en zwerfafval is dat straatafval, dat niet in een prullenmand wordt
achtergelaten, maar in de openbare ruimte terecht komt, zwerfafval wordt.

Onder zwerfafval wordt ook niet verstaan illegale dumping van afval. In tegenstelling tot bij
zwerfafval, gaat het bij illegale dumping niet om een of enkele restanten van consumptie, maar om
grotere hoeveelheden afval (bijvoorbeeld met een volume van ten minste en plastic tas). Bovendien
gaat het niet om afval dat uit nalatigheid of gemakzucht wordt achtergelaten of weggegooid. De
ontdoener kiest er namelijk zeer bewust voor om het afval niet via de daarvoor geëigende manier af
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te voeren, maar om het onbeheerd achter te laten in de openbare ruimte. Het kan zowel
huishoudelijk als bedrijfsafval zijn. Veel voorkomend illegaal gedumpt afval is huisvuil, tuinafval,
fietswrakken, accu’s, meubilair en autobanden. Ook het bijplaatsen van afval bij
inzamelvoorzieningen valt onder illegale dumping.

b. Inzamelen
Het begrip ‘inzamelen’ is gedefinieerd om uitdrukkelijk vast te leggen dat er sprake is van een brede
omschrijving. Hiervoor is gekozen om recht te doen aan het feit dat een gemeentelijke
inzamelstructuur steeds meer bestaat uit zowel haal- als brengvoorzieningen op verschillende
niveaus. Bovendien maakt een bredere omschrijving van het begrip inzamelen de veelheid van
termen uit de vorige modelbepalingen (‘aan te bieden of over te dragen’, ‘achterlaten’, etc.)
overbodig. Wel is een ondergrens aangebracht: voordat sprake kan zijn van inzamelen, dienen de
afvalstoffen ter inzameling te worden aangeboden. Voor de omschrijving van het begrip ‘ter
inzameling aanbieden’ geldt dezelfde brede invulling met betrekking tot haal- en
brengvoorzieningen, nu van de kant van degene die zich van afval wenst te ontdoen.

h. Gebruiker van een perceel
De omschrijving ‘gebruiker van een perceel’ sluit aan bij de begripsomschrijving in de VNG-
modelverordening reinigingsheffingen. Deze is opgenomen om te kunnen bepalen dat alleen
diegenen die in de gemeente betalen voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen, gebruik
mogen maken van de inzamelstructuur (zie de toelichting bij artikel 8) en de aangewezen
inzameldienst.

i. Straatafval, zwerfafval en illegale dumping
Straatafval wordt gedefinieerd als “huishoudelijke afvalstoffen van zeer beperkte omvang en
gewicht, zoals proppen, papier, sigarettenpeuken, kauwgom, plastic bekertjes en blikjes,
verpakkingsmateriaal, etenswaren, niet zijnde klein chemisch afval, ontstaan buiten een perceel”.
Bij straatafval is destijds in Haarlem de term ‘hondenpoep’ toegevoegd, zodat de straatprullebakken
uitdrukkelijk ook hiervoor bestemd zijn.

j. Wegen en k. motorrijtuigen
De omschrijvingen van de begrippen ‘wegen’ en ‘motorrijtuigen’ zijn ontleend aan de
Wegenverkeerswet 1994.

HOOFDSTUK 2 - INZAMELING VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN

Artikel 2 Aanwijzing inzameldienst en andere inzamelaars

Eerste lid: De aanwijzing van de inzameldienst bij uitvoeringsbesluit
De gemeente is op basis van artikel 10.24, eerste lid, onder a, Wm verplicht bij of krachtens de
verordening een inzameldienst aan te wijzen voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen.
Hoewel de inzameldienst ook direct in de verordening kan worden aangewezen, is er in de
modelverordening voor gekozen de aanwijzing in het uitvoeringsbesluit op te nemen. Indien de
inzameldienst wordt gewijzigd hoeft slechts het besluit te worden aangepast en niet de hele
verordening.

Tweede lid: De aanwijzing van andere inzamelaars
De brede grondslag van de afvalstoffenverordening ten aanzien van huishoudelijk afval is
vastgelegd in artikel 10.24, tweede lid, Wm. Op basis hiervan kunnen regels worden gesteld voor
het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen. Zoals de Memorie van Toelichting stelt, gaat het
hierbij vooral om de inzameling van bestanddelen van het huishoudelijk afval door anderen dan de
inzameldienst.

Detaillisten/reparatiebedrijven
De aanwijzing op grond van het tweede lid van dit artikel kan ook worden gebruikt om detaillisten
die bijvoorbeeld batterijen van particulieren inzamelen, op hun verzoek aan te merken als
inzamelpunt. In het kader van de aanwijzing als inzamelpunt kunnen nadere afspraken worden
gemaakt met de inzamelende persoon of instantie over bijvoorbeeld de wijze van inzameling, opslag
en de afgifte aan de gemeente, monitoring, etc.
Indien detaillisten en/of reparatiebedrijven in een AMvB, of ministeriële regeling zijn aangewezen
als inzamelende instantie is de gemeente niet bevoegd daarover nadere regels te stellen. Dit betekent
dat detaillisten en/of reparatiebedrijven geen aanwijzing van de gemeente nodig hebben om
huishoudelijke apparaten in te nemen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Regeling beheer elektrische en
elektronische apparatuur.
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Derde lid: Voorschriften en beperkingen
De tekst van dit artikel sluit aan bij artikel 3 van de APV: Voorschriften en beperkingen. Deze
voorschriften en beperkingen worden vervolgens nader gespecificeerd in het uitvoeringsbesluit. De
voorschriften en beperkingen kunnen voortvloeien uit het gemeentelijk afvalbeleidsplan.

Artikel 3 Afzonderlijke inzameling

Afstemming met artikel 9
In artikel 9 is een verbod opgenomen om opgesomde categorieën anders dan afzonderlijk ter
inzameling aan te bieden. Afstemming van artikel 3 met artikel 9 is gewenst.

LAP
Het Landelijk afvalbeheerplan (LAP) benoemt in hoofdstuk 14 van deel 1 Beleidskader de volgende
door de consument te scheiden afvalstoffen: groente-, fruit- en tuinafval, papier en karton, glas,
textiel, wit- en bruingoed, klein chemisch afval, en componenten van grof huishoudelijk afval (grof
tuinafval, huishoudelijk bouw- en sloopafval, waaronder verduurzaamd hout). Bij het vaststellen of
wijzigen van de afvalstoffenverordening dient rekening te worden gehouden met het LAP. In de
opsomming in het eerste lid van dit artikel is daarom aangesloten bij het LAP.

PMV
Gemeenten kunnen daarnaast op basis van de provinciale milieuverordening worden verplicht om
bepaalde categorieën huishoudelijke afvalstoffen afzonderlijk in te zamelen en daarover regels op te
nemen in de verordening. De PMV Noord-Holland bepaalt dat tenminste klein chemisch afval, glas,
papier en karton, textiel en wit- en bruingoed waarop het Besluit beheer wit- en bruingoed van
toepassing is, afzonderlijk moeten worden ingezameld. De PMV’s worden op termijn vervangen
door amvb’s.

GFT-afval
Artikel 10.21 tweede lid, Wm verplicht gemeenten in ieder geval tot de afzonderlijke inzameling
van groente-, fruit- en tuinafval (GFT-afval). Afwijking van deze verplichting is mogelijk in het
belang van een doelmatig beheer van huishoudelijke afvalstoffen (zie de toelichting bij artikel 5).

(Afgedankte) elektrische en elektronische apparatuur (voorheen wit- en bruingoed)
Op 13 augustus 2004 is het Besluit beheer wit- en bruingoed ingetrokken en zijn de Regeling beheer
elektrische en elektronische apparatuur en het Besluit beheer elektrische en elektronische apparatuur
in werking getreden. Op grond van deze regelgeving dient de gemeente er zorg voor te dragen dat
afgedankte elektrische en elektronische apparatuur gescheiden wordt ingezameld. Er dient zowel
een haal- als brengvoorziening te zijn. De gescheiden inzamelplicht bestond ook al onder de oude
regeling.

Asbest
In Haarlem wordt (huishoudelijk) asbest en asbesthoudend afval afzonderlijk ingezameld. Het
betreft uitsluitend een brengsysteem.

Textiel
Textiel is een afvalstof in de zin van artikel 1.1, eerste lid, Wm. Dit blijkt uit een uitspraak
(voorlopige voorziening) van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRS 28-01-
2003, 200206958/1). Het ingezamelde textiel (draagbare en niet-draagbare kleding, lakens, dekens,
grote lappen stof en gordijnen) is aan te merken als een huishoudelijke afvalstof, omdat de
aangeboden kleding kennelijk ongesorteerd wordt aangeboden en daarom nog een
sorteerbewerking moet ondergaan. Een deel van de ingezamelde textiel kan namelijk gebruikt
worden overeenkomstig de oorspronkelijke bestemming, een deel is slechts geschikt voor een ander
gebruik en een deel is onbruikbaar. De Raad van State verwijst ook naar een uitspraak van het Hof
van Justitie, waarin werd geoordeeld dat het toepassingsgebied van het begrip afvalstof afhangt van
de term “zich ontdoen van”. In de genoemde feiten ligt volgens de Raad van State een aanwijzing
besloten dat de huishoudens zich van het textiel hebben willen ontdoen, voornemens zijn zich
daarvan te ontdoen of zich daarvan moeten ontdoen. De inzameling is daarom primair een
verantwoordelijkheid van de lokale gemeente.
Benadrukt moet worden dat de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State een voorlopige voorziening is en dat in een bodemprocedure anders kan worden bepaald.
Gesteld kan worden dat de gemeente op grond van artikel 10.21 Wm een zorgplicht heeft voor de
inzameling van textiel. Dat betekent overigens niet dat de gemeente deze inzameling zelf ter hand
moet nemen. De gemeente kan op grond van artikel 2, tweede lid, van deze afvalstoffenverordening
besluiten andere inzamelaars aanwijzen die met de inzameling van het textiel belast zijn.
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Aanvulling lijst met andere categorieën
De lijst genoemd in artikel 3 kan naar behoefte met andere categorieën worden uitgebreid. De
grondslag hiervoor is te vinden in artikel 10.21, derde lid, Wm, waarin gesteld wordt dat de raad kan
besluiten tot het afzonderlijk inzamelen van andere bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen.

Lid 2: Vaststellen omschrijving van de categorieen huishodelijke afvalstoffen
In het tweede lid van deze bepaling is bepaald dat het college van burgemeester en wethouders een
omschrijving kan vaststellen voor categorieën huishoudelijke afvalstoffen. Daarbij kan worden
aangegeven welke afvalstoffen in ieder geval wel en welke zeker niet behoren tot een bepaalde
categorie huishoudelijk afval. Het vastleggen van een omschrijving van de verschillende categorieën
huishoudelijke afvalstoffen is van belang om te kunnen ingrijpen bij vervuiling van de fracties
vanwege verkeerd aanbiedgedrag.

Artikel 4 Inzamelmiddelen en –voorzieningen

Niveaus van inzameling
In artikel 4 worden de niveaus van inzameling aangegeven. Hiermee wordt recht gedaan aan de
vervaging van het onderscheid tussen huis-aan-huisinzameling en inzameling via
brengvoorzieningen op verschillende niveaus.

Eerste lid, onder a: Inzameling bij elk perceel(haalsysteem)
De inzameling bij elk perceel is individueel en vindt plaats bij elke woning via een haalsysteem. De
bewoners maken gebruik van individuele inzamelmiddelen, zoals vuilniszakken of minicontainers.

Eerste lid, onder a en b: Inzameling nabij elk perceel: clusterplaatsen en gestapelde bouw
In afwijking van artikel 10.21 Wm kan de raad op grond van artikel 10.26 eerste lid, onder b, Wm
bij verordening besluiten dat - in plaats van bij elk perceel - nabij elk perceel wordt ingezameld. Zie
de toelichting bij artikel 10 lid 3 en 7 van de verordening.
Inzameling nabij elk perceel kan op de volgende manieren plaatsvinden, via clusterplaatsen en via
verzamelcontainers.
Indien een verzamelcontainer bijvoorbeeld naast een flat of bovenwoning staat en alleen daarvoor
bestemd is, geldt dit als inzameling bij een perceel, doch wanneer deze ook voor anderen bestemd is
en/of verderweg staat, geldt dit als inzamelen nabij een perceel.
Een clusterplaats is een plaats waar de burger het inzamelmiddel – bijvoorbeeld een rolemmer of
huisvuilzak – op de dag van inzameling naar toe brengt. Voorbeelden van clusterplaatsen zijn: een
pleintje, een parkeerplaats waar op de dag van inzameling niet mag worden geparkeerd of een
centrale plaats op de stoep. Soms is de clusterplaats door middel van speciale tegels aangegeven op
het trottoir.

Eerste lid, onder c: Inzamelvoorziening op wijkniveau
Geacht kan worden aan wijkcontainers waar de burger bijvoorbeeld glas, oud papier en karton en
textiel naar toe kan brengen.

Tweede lid: aanwijzing inzamelmiddel/-voorziening
Het college van burgemeester en wethouders kan voor iedere gebruiker van een perceel per
categorie huishoudelijke afvalstoffen aanwijzen via welk(e) inzamelmiddel of -voorziening wordt
ingezameld.
Krachtens dit artikel zal in ieder geval met betrekking tot huishoudelijk restafval en gft-afval
worden aangegeven waar ingezameld wordt middels (welke) inzamelmiddelen voor de gebruiker
van een perceel, dan wel middels (welke) inzamelvoorzieningen voor een groep gebruikers van
percelen. Dit is van belang in verband met het tegengaan van gebruik van bepaalde
inzamelmiddelen en -voorzieningen door gebruikers van percelen waarvoor deze niet bestemd zijn.
Wat betreft de inzamelvoorzieningen op wijkniveau en de brengdepots wordt volstaan met het
aanwijzen van de categorieën van huishoudelijk afval waarvoor de voorzieningen bestemd zijn. De
inzamelvoorzieningen op wijkniveau en brengdepots zijn alleen bestemd voor de inwoners van
Haarlem.
In de artikelen 10 tot en met 13 van deze verordening wordt diverse malen terugverwezen naar
hetgeen krachtens artikel 4 tweede lid is vastgelegd.

Artikel 5 Frequentie van inzamelen

Wekelijkse inzamelfrequentie (lid 1 en 2)
De gemeentelijke zorgplicht voor de inzameling van huishoudelijk afval en groente-, fruit- en
tuinafval bij of nabij elk perceel is op grond van artikel 10.21, eerste lid, respectievelijk tweede lid,
Wm gesteld op tenminste eenmaal per week. Artikel 10.26, eerste lid, onder b, Wm, biedt de
mogelijkheid om bij verordening af te wijken van de wekelijkse inzamelfrequentie van



14

huishoudelijk afval en groente-, fruit- en tuinafval in het belang van een doelmatig beheer.
In Haarlem wordt sinds de invoering van gescheiden inzameling van gft-afval in delen van de
gemeente alternerend ingezameld: de ene week huishoudelijk restafval, de andere week gft-afval.
Hoofdregel is dat tenminste eenmaal per twee weken restafval en gft-afval bij of nabij percelen
wordt ingezameld.
Er zijn delen van de gemeente waar vaker wordt ingezameld; bijvoorbeeld tenminste éénmaal per
week, nl. in die delen waar het aangewezen inzamelmiddel de huisvuilzak is.

De wekelijkse inzamelplicht geldt uitdrukkelijk niet voor grove huishoudelijke afvalstoffen (zie
artikel 10.21 lid 1 Wm). Wel geldt voor deze categorie huishoudelijke afvalstoffen op grond van
artikel 10.22 lid 1 sub a en b Wm een zorgplicht.

Uitzondering I: inzameling middels inzamelvoorzieningen nabij elk perceel (lid 3)
Bij ondergrondse containers kan de frequentie soms iets lager liggen dan éénmaal per twee weken in
verband met het grote volume van deze containers.
Het derde lid is een uitwerking van artikel 10.26, eerste lid, onder b Wm, dat de mogelijkheid biedt
om – in het belang van een doelmatig beheer – huishoudelijke afvalstoffen nabij elk perceel in te
zamelen. Bij inzameling ‘nabij elk perceel’ kan bijvoorbeeld gedacht worden aan inzameling
middels clusterplaatsen (=verzamelplaatsen waar de rolcontainers of huisvuilzakken neergezet
moeten worden bij het ter inzameling aanbieden) en inzameling middels (ondergrondse)
verzamelcontainers.
Voor beide vormen van collectieve inzameling – inzamelcontainer en clusterplaats – geldt dat de
inzameling laagdrempelig moet zijn.
Voor de clusterplaats geldt dat dit het geval is als de afstand tussen perceel en clusterplaats niet
meer is dan 125 meter, waarbij het college in bijzondere gevallen deze norm mag overschrijden. Zie
de toelichting bij lid 7.
Voor de inzamelvoorzieningen geldt hetzelfde, echter aangevuld met een aantal extra eisen. Deze
eisen zijn: de inzamelvoorziening is voor een ieder goed bereikbaar en toegankelijk, de afvalstoffen
kunnen eenvoudig worden achtergelaten en er wordt tussen clusterplaatsen en overige
inzamelwijzen nabij elk perceel (de zogenaamde inzamelvoorzieningen gelegenheid gegeven om ten
minste 12 aaneengesloten uren per week huishoudelijke afvalstoffen aan te bieden.

Uitzondering II: het niet gescheiden inzamelen van gft-afval in een deel van de gemeente (lid 4)
Het vierde lid regelt het niet gescheiden inzamelen van gft-afval in een deel van de gemeente. De
raad kan ingevolge artikel 10.26 lid 1 sub c Wm, in afwijking van 10.21 Wm, bepalen dat in het
belang van een doelmatig beheer in een gedeelte van het grondgebied van de gemeente geen
huishoudelijke afvalstoffen worden ingezameld. Bij ‘een deel van de gemeente’ kan gedacht worden
aan het aanwijzen van bepaalde wijken, maar ook aan bepaalde bebouwingstypen. Hoewel in artikel
10.26 Wm niet wordt aangegeven dat dit ook expliciet kan gelden voor het scheiden van gft- afval,
wordt in de toelichting die mogelijkheid wel aangegeven. De Wet milieubeheer biedt dus de
mogelijkheid om af te wijken van de scheidingsplicht ex art. 10.21 lid 2, mits dit in het
Afvalstoffenbeleid wordt aangegeven.

De afwijking van de inzamelplicht voor het gft-afval geschiedt op basis van drie criteria, die in 1993
door het Afval Overlegorgaan (A.O.O.) zijn vastgesteld:

1. het gft-afval is structureel zo verontreinigd, dat de verwerkingsinrichting het gft-afval niet
accepteert en/of de verontreiniging is zo groot dat de kwaliteit van de geproduceerde gft-
compost niet voldoet aan de daaraan gestelde norm, door oorzaken waarop de gemeente
geen of onvoldoende invloed heeft;

2. indien op grond van milieuhygiënische bezwaren (zoals de ruimte in en om de woning)
het gescheiden bewaren, aanbieden en inzamelen van gft-afval (nog) niet wenselijk is;

3. indien de invoering van gescheiden inzameling van gft-afval in de oude binnenstad en
hoogbouwwijken leidt tot een onevenredig hoog kostenniveau van de verwijdering van
gft-afval. Onder ‘onevenredig’ hoog wordt hier een kostenniveau verstaan dat
aanmerkelijk hoger ligt dan bij integrale inzameling van huishoudelijk afval.

De afwijking dient bij verordening te gebeuren: de straten/wijken waar dit geldt dienen dus in de
verordening zelf te worden genoemd. Deze zullen worden opgenomen in een bijlage bij de
verordening.

In Haarlem wordt in een aantal wijken het groente-, fruit- en tuinafval niet afzonderlijk ingezameld.
In deze wijken wordt het huishoudelijk afval namelijk middels de huisvuilzak ingezameld. De
bewoners mogen hun groente-, fruit en tuinafval daar tezamen met hun huishoudelijk restafval
aanbieden. Bij de benoeming van de wijken waar het groente-, fruit- en tuinafval deels niet (meer)
gescheiden wordt ingezameld is uitgegaan van de benaming en indeling van Bureau Onderzoek en
Statistiek.
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Het niet bij een perceel inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen (lid 5)
Het vijfde lid regelt het niet bij elk perceel inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen in een deel
van de gemeente. De basis hiervoor wordt gevonden in artikel 10.26, eerste lid, onder c, Wm. De
raad kan namelijk, in afwijking van 10.21 Wm, bepalen dat - in het belang van een doelmatig beheer
- in een gedeelte van het grondgebied van de gemeente geen huishoudelijke afvalstoffen worden
ingezameld. Bij ‘een deel van de gemeente’ kan gedacht worden aan het aanwijzen van bepaalde
wijken, maar ook aan bepaalde bebouwingstypen (zoals de hoogbouw of gestapelde bouw). Indien
de raad besluit tot het niet bij elk perceel inzamelen is zij verplicht om de inspraakverordening toe te
passen (zie artikel 10.26, tweede lid, Wm). Daarnaast is het college van burgemeester en
wethouders verplicht om de inspecteur op de hoogte te stellen van het voornemen tot dit besluit (zie
artikel 10.26, derde lid, Wm).

Frequentie inzamelen andere categorieen huishoudelijke afvalstoffen (lid 6)
Het college van burgemeester en wethouders kan op basis van het zesde lid de frequentie van
inzameling bij elk perceel bepalen van andere categorieën huishoudelijke afvalstoffen dan
huishoudelijk restafval en groente-, fruit- en tuinafval. Dit artikel heeft alleen betrekking op de
categorieën huishoudelijke afvalstoffen die afzonderlijk bij elk perceel worden ingezameld en is
beperkt tot het regelen van de frequentie van inzamelen.

Loopafstand maximaal 125 meter (lid 7)
Voor de clusterplaatsen en inzamelvoorzieningen geldt geen maximum betreffende de loopafstand
tussen perceel en inzamelvoorziening. Gemeenten zijn vrij om de locatiebepaling van de
ondergrondse afvalcontainer naar eigen inzicht, niet gebonden aan dwingende afstandsbepalingen,
in te vullen. De gemeente Haarlem maakt echter wel de keuze om een voorschrift hiervoor op te
stellen. Op deze wijze heeft de burger enige rechtszekerheid aangaande de afstand van zijn perceel
naar de afvalinzamelvoorziening. De gemeente kiest ervoor om een afstand van 125 meter als
maximum aan te houden. Dit is de afstand van perceel naar clusterplaats of inzamelvoorziening.
Het College van Burgemeester en Wethouders heeft in voorkomende gevallen de bevoegdheid om
van de vastgestelde afstand af te wijken. Dit zal vooral spelen bij de uitbreiding van de
ondergrondse inzameling, waarbij het een enkele keer kan voorkomen dat de loopafstand van 125
m. door omstandigheden als genoemd in dit lid voor een aantal percelen niet haalbaar is. Tevens kan
gedacht worden aan het laten aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen op de hoeken van straten
die overdag middels verkeerspalen zijn afgesloten, of straten die dusdanig smal zijn dat de
inzamelwagen daar niet bij kan: daarbij kan het een enkele keer voor komen dat de loopafstand van
125 m. voor enkele percelen overschreden wordt.

Milieuplein
Indien de gemeente op grond van artikel 10.26 Wm bij verordening afwijkt van de
inzamelfrequentie genoemd in artikel 10.21 Wm, is zij op grond van artikel 10.27 Wm verplicht om
op ten minste één daartoe ter beschikking gestelde plaats binnen de gemeente in voldoende mate
gelegenheid te bieden om huishoudelijke afvalstoffen achter te laten Het college van burgemeester
en wethouders wijst hiertoe bij aanwijzingsbesluit binnen de gemeente een locatie aan. Dit is voor
Haarlem het Milieuplein.

Artikel 6 Inzamelverbod huishoudelijke afvalstoffen behoudens aanwijzing

De inzameling
Gemeenten zijn belast met de zorgplicht voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen. Zij
hebben daarmee ook het recht om te bepalen dat het verboden is aan andere dan de door het college
aangewezen inzameldienst en instanties om huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen.

Tweede lid
In dit kader is de brede omschrijving die in artikel 1 is gegeven van het begrip inzamelen van
belang. Ook het innemen van huishoudelijke afvalstoffen in de winkel (bijvoorbeeld batterijen, tl-
lampen e.d.) valt hieronder. Wanneer de gemeente deze serviceverlening op prijs stelt, kunnen de
betreffende winkels op grond van artikel 2, tweede lid, door het college van burgemeester en
wethouders worden aangewezen als inzamelende persoon of instantie.

Derde lid
Het derde lid is nodig omdat het inzamelverbod behoudens aanwijzing niet mag gelden voor
personen of instanties die bij AMvB of ministeriële regeling in het kader van
producentenverantwoordelijkheid een inzamelplicht hebben gekregen.

Artikel 7 Verbod op het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen aan anderen

Burgers mogen hun afvalstoffen alleen aanbieden aan de krachtens in het eerste lid van artikel 2
aangewezen inzameldienst, andere inzamelaars die zijn aangewezen krachtens het tweede lid van
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artikel 2 en personen of instanties die in het kader van producentenverantwoordelijkheid bij AMvB
of ministeriële regeling een inzamelplicht hebben (zie de toelichting bij artikel 2 en artikel 6). In dit
geval mag de burger zijn huishoudelijke afvalstoffen, zoals elektrische en elektronische apparatuur,
ook aan deze personen of instanties aanbieden.

Artikel 8 Verbod op het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen door anderen dan
gebruikers van percelen

Eerste lid
Dit artikel bepaalt dat alleen diegenen die binnen de gemeente afvalstoffenheffing betalen,
huishoudelijke afvalstoffen mogen aanbieden aan de inzameldienst. Achtergrond van dit artikel is
de toename in het illegaal aanbieden van afvalstoffen door inwoners van andere gemeenten
(afvaltoerisme) of door bedrijven van binnen en buiten de eigen gemeente, die op deze manier de
kosten van de verwijdering van hun afvalstoffen willen ontlopen.
De keuze voor de formulering ‘de gebruikers van percelen’ is gekoppeld aan die van de
Verordening Afvalstoffenheffing.

Tweede lid
Hierbij kan gedacht worden aan het (tegen betaling) laten aanbieden van bedrijfsafval. Op dit
moment mogen bedrijven slechts kleine hoeveelheden klein gevaarlijk afval naar het Milieuplein
brengen.

Artikel 9 Afzonderlijk ter inzameling aanbieden

Dit artikel sluit aan bij artikel 3 van deze verordening. In artikel 3 is een opsomming opgenomen
van de categorieen huishoudelijke afvalstoffen die afzonderlijk worden ingezameld. Artikel 3 houdt
een verbod in voor de burger deze afvalstoffen anders dan afzonderlijk aan te bieden. Zie de
toelichting bij artikel 3.

Gft-afval (lid 3)
De gebruikers van percelen waar het groente-, fruit- en tuinafval niet afzonderlijk wordt
ingezameld, mogen hun groente-, fruit- en tuinafval tezamen met hun restafval aanbieden.

Vierde lid
Het vierde lid is nodig, omdat het verbod op het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen aan een
ander dan de inzameldienst of andere inzamelaars niet mag gelden voor het aanbieden van afval aan
personen of instanties die bij AMvB of ministeriële regeling in het kader van
producentenverantwoordelijkheid een inzamelplicht hebben gekregen.

Artikel 10 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelmiddel voor de
gebruiker van een perceel

Bij inzamelmiddelen kan gedacht worden aan inzamelmiddelen zoals rolemmers, huisvuilzakken
kratjes, kca-boxen en big bags.
De inzamelmiddelen kunnen al dan niet van gemeentewege worden verstrekt.
Het eerste lid betreft het verbod om categorieën huishoudelijke afvalstoffen anders aan te bieden
dan via een aangewezen of van gemeentewege verstrekt inzamelmiddel.
Het tweede lid betreft een verbod om categorieën huishoudelijke afvalstoffen anders aan te bieden
dan via een het daarvoor aangewezen inzamelmiddel. De burger dient dit aangewezen
inzamelmiddel in de meeste gevallen zelf aan te schaffen.
In het onderstaande wordt (niet uitputtend) aangegeven welke regels door het college van
burgemeester en wethouders kunnen worden opgesteld.

Uitvoeringsbesluit op grond van het derde lid: plaats
Bepaald kan worden dat het inzamelmiddel op de krachtens artikel 20 vastgestelde inzameldag
langs de inzamelroute op de weg kan worden geplaatst, eventueel uit te breiden met nadere
aanwijzingen voor een specifiek (verzamel)punt voor het plaatsen van de inzamelmiddelen. Dit kan
gebeuren vanuit oogpunt van verkeersveiligheid, maar bijvoorbeeld ook om redenen van doelmatige
inzameling en arbeidsbelasting. In de Wet milieubeheer (‘inzameling nabij de percelen’) is hiervoor
uitdrukkelijk de bevoegdheid gecreëerd. Zie de toelichting bij artikel 4 en 5.
Verder kan worden bepaald dat het inzamelmiddel zodanig op de weg moet worden geplaatst dat het
voetgangers- en overige verkeer niet wordt gehinderd of in de doorgang wordt belemmerd en gevaar
of schade wordt voorkomen.

Uitvoeringsbesluit op grond van het vierde lid: gewicht
Het maximaal toelaatbare gewicht zal onder meer samenhangen met de wijze van inzameling, de
toelaatbare arbeidsbelasting van de huisvuilbeladers en het gebruikte inzamelvoertuig. Behalve een
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beperking aan het gewicht per inzamelmiddel kan ook een beperking worden opgelegd naar aantal
inzamelmiddelen dat per keer mag worden aangeboden. Er kan op dit punt een koppeling worden
gelegd met de tarieven in de verordening Afvalstoffenheffing.

Uitvoeringsbesluit op grond van het vijfde lid: verstrekking inzamelmiddelen
Voorwaarden waaronder het inzamelmiddel wordt verstrekt. Op grond hiervan kan het college van
burgemeester en wethouders regels stellen over voorwaarden waaronder het inzamelmiddel wordt
verstrekt. Gedacht kan worden aan de juridische basis van de verstrekking (bijvoorbeeld
bruikleenovereenkomst), regels in geval van verhuizing van een gebruiker van een perceel,
aansprakelijkheid voor de schade of verdwijning van het verstrekte inzamelmiddel.
Met betrekking tot het gebruik van vaste inzamelmiddelen kunnen bijvoorbeeld regels worden
gesteld romd het aanbrengen van veranderingen aan de (rol)container. Daarnaast kan bijvoorbeeld
worden gedacht aan een verbod op het deponeren van hete vloeistoffen in de container. Bepaald kan
worden dat het inzamelmiddel in het belang van een doelmatige verwijdering – voorkomen dat afval
in de rolemmer blijft plakken) regelmatig wordt gereinigd. De burger kan dit eventueel uitbesteden,
maar blijft zelf verantwoordelijk voor de naleving van de regels gesteld krachtens de verordening.

Uitvoeringsbesluit op grond van het zesde lid: eisen aan de inzamelmiddelen
Eisen aan het inzamelmiddel. Wanneer het inzamelmiddel niet door de gemeente wordt verstrekt,
kan worden vereist dat het inzamelmiddel aan bepaalde normen voldoet (bijvoorbeeld de NEN-
norm/KOMO-keurmerk voor huisvuilzakken). Ook kan via deze bepaling worden geregeld dat
alleen huisvuilzakken met een gepatenteerde gemeentelijke opdruk mogen worden gebruikt indien
wordt gewerkt met een systeem van dure zakken als vorm van tariefdifferentiatie. Voor bepaalde
categorieën huishoudelijke afvalstoffen (bijvoorbeeld asbest) kunnen specifieke eisen aan het
inzamelmiddel worden gesteld.

Achtste lid
Het is hier natuurlijk niet bedoeld te verbieden dat iemand anders – zoals een gezinslid, een van de
buren, of de thuishulp – namens de gebruiker van het perceel (dit is degene die de
afvalstoffenheffing betaald) het inzamelmiddel buiten zet.

Artikel 11 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelvoorziening ten
behoeve van een groep percelen

Artikel 11 betreft inzamelvoorzieningen nabij een aantal percelen, voor huishoudelijk restafval en
groente-, fruit- en tuinafval, zoals cocons, rolemmers op standaard en boven- en ondergrondse
verzamelcontainers.
Door het college van burgemeester en wethouders worden ten aanzien van inzamelvoorzieningen
ten behoeve van een groep percelen krachtens het derde lid regels gesteld omtrent de wijze van
aanbieding

Artikel 12 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via inzamelvoorzieningen op
wijkniveau

Bij inzamelvoorzieningen op wijkniveau kan in de eerste plaats worden gedacht aan glas-, textiel-,
en papiercontainers. Ook een mobiele inzamelvoorziening, zoals een chemokar, valt onder dit
artikel.
Het gebruik van de wijkvoorzieningen is niet beperkt tot de gebruikers van een bepaalde groep
percelen.
Door het college van burgemeester en wethouders worden ten aanzien van inzamelvoorzieningen op
wijkniveau regels gesteld omtrent de wijze van aanbieding

Artikel 13 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via een brengdepot op lokaal
of regionaal niveau

Brengdepot
Met de term ‘brengdepot’ wordt gedoeld op bemande voorzieningen op lokaal of regionaal niveau
waar meerdere afvalcomponenten heen kunnen worden gebracht.
Wanneer het een brengdepot op regionaal niveau betreft, zal de vaststelling van de wijze waarop
afvalstoffen bij het depot kunnen worden aangeboden, vaak overgedragen zijn aan het bestuur van
de regio.

Wettelijke plicht brengdepots in een aantal gevallen
Op grond van artikel 10.27 Wm is een gemeente in een aantal gevallen verplicht om op tenminste
één daartoe ter beschikking gestelde plaats binnen de gemeente (of binnen de gemeenten waarmee
wordt samengewerkt) een brengdepot te realiseren. Het gaat om de gevallen waarin de raad op
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grond van artikel 10.26, eerste lid, onder a, b en c, Wm afwijkt van artikel 10.21 Wm. Zie
toelichting artikel 10 lid 10.

Artikel 14 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen zonder inzamelmiddel

De mogelijkheid om huishoudelijke afvalstoffen te kunnen aanbieden zonder inzamelmiddel of -
voorziening (bij het perceel of op een ander inzamelniveau) is vooral van belang voor grof afval,
grote elektrische apparaten e.d..
Bepaald kan bijvoorbeeld worden dat bepaalde afvalstoffen gebundeld aangeboden dienen te
worden

Gewicht, volume, afmetingen
Op grond van het derde lid kunnen regels gesteld worden over het volume, gewicht, of afmetingen.
Het maximaal toelaatbare gewicht, volume (per keer) en afmeting zal onder meer samenhangen met
de wijze van inzameling, de toelaatbare arbeidsbelasting van de huisvuilbeladers en het gebruikte
inzamelvoertuig. Vooral bij het ophalen van grof afval zal het van belang zijn dit vast te leggen.

Artikel 15 Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

Uitvoeringsbesluit op grond van het eerste lid
Bij het vaststellen van de dagen en tijden wordt in het besluit van het college van burgemeester en
wethouders een onderscheid gemaakt naar de verschillende niveaus van inzameling en de daarbij
gehanteerde inzamelmiddelen en -voorzieningen.
Voor de inzameling via een inzamelroute bij de percelen kan worden gedacht aan een regel dat
plaatsing op de weg mag niet geschieden vóór een bepaald uur op de vastgestelde inzameldag of de
dag voorafgaande aan de vastgestelde inzameldag;
Met betrekking tot verzamel- en wijkcontainers kan worden bepaald dat de burger zijn afvalstoffen
niet mag aanbieden tussen bepaalde tijdstippen. Bij glascontainers kan bijvoorbeeld ter voorkoming
van geluidsoverlast worden bepaald dat men er ’s nachts geen gebruik van mag maken.
Bepaald kan ook worden dat inzameling bij het perceel op afroep plaatsvindt. Afvalstoffen kunnen
dan worden aangeboden op de dag die, na de melding van de burger dat hij bepaalde afvalstoffen ter
inzameling wil aanbieden, wordt aangewezen (niet voor een bepaald uur op de vastgestelde
inzameldag). Hierbij kan gedacht worden aan het inzamelen van grof afval.
Op basis van dit artikel worden ook de openingstijden van het brengdepot vastgelegd. Wanneer dit
een regionaal depot betreft en de vaststelling van de openingstijden is overgedragen aan het bestuur
van de regio, dient dat in dit artikel tot uitdrukking te komen.

Rolemmers
Het komt regelmatig voor dat de gebruiker van een perceel zijn rolemmer buiten de vastgestelde
inzameltijden aan de weg zet, of deze er permanent laten staan. Dit is niet wenselijk, nu het
gevaarlijke of hinderlijke situaties op kan leveren: blokkering van trottoir, poort e.d., belemmering
van de vrije doorgang van het verkeer, en het doet afbreuk aan het uiterlijk aanzien van de straat.
Anderen krijgen de kans hun afval te dumpen middels deze rolemmers. Tevens leidt het tot
mogelijke beschadigingen aan de rolemmer door vandalisme, omwaaien e.d.. In het
aanwijzingsbesluit zal dan ook expliciet worden opgenomen dat het inzamelmiddel na lediging door
de houder van het inzamelmiddel van de weg moet worden gehaald.

Artikel 16 Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

Dit artikel biedt de grondslag voor een door het college van burgemeester en wethouders vast te
stellen calamiteitenregeling. Een dergelijke – eventueel tijdelijke – regeling zou bijvoorbeeld nodig
kunnen zijn in geval van stakingen, extreme gladheid etc. Ook kan worden gedacht aan een regeling
voor het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen bij wegopbrekingen in een bepaalde straat.

HOOFDSTUK 4 - INZAMELING VAN BEDRIJFSAFVALSTOFFEN

Artikel 17 Inzameling bedrijfsafvalstoffen door de inzameldienst

De inzameldienst kan naast huishoudelijke afvalstoffen bijvoorbeeld ook bedrijfsafvalstoffen (of
een bepaalde categorie van bedrijfsafvalstoffen) inzamelen. Gedacht kan worden aan afval uit de
kantoren/winkels/dienstensector. Dit artikel betreft uitsluitend het inzamelen van bedrijfsafval-
stoffen tegen betaling van reinigingsrecht. Het bedrijfsafval wordt dan meegenomen tijdens de
huisvuilinzamelroute.
De gemeente heeft ten aanzien van bedrijfsafval geen zorgplicht en kan niet bepalen wie er binnen
de gemeente al dan niet mogen inzamelen, zoals dat bij huishoudelijke afvalstoffen het geval is. Zie
de toelichting bij artikel 19.



19

Artikel 18 Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst

Alleen die bedrijven die reinigingsrecht betalen, mogen, voor zover artikel 17 daartoe de
mogelijkheid biedt, hun bedrijfsafvalstoffen aanbieden aan de inzameldienst. Het college van
burgemeester en wethouders kan, net als bij huishoudelijke afvalstoffen, regels stellen over de
wijzen, dagen en tijden waarop en de plaatsen waar de bedrijfsafvalstoffen ter inzameling dienen te
worden aangeboden.
Daar waar de inzameldienst bedrijfsafvalstoffen op basis van particuliere contracten inzamelt, is
artikel 18 niet van toepassing. De inzameldienst wordt dan beschouwd als particuliere
afvalinzamelaar. Artikel 19 is dan van toepassing.

Artikel 19 Het ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de
inzameldienst

Inzameling bedrijfsafvalstoffen door een ander dan de inzameldienst
De basis voor het stellen van regels over de inzameling van bedrijfsafvalstoffen kan worden
gevonden in artikel 10.23, derde lid, Wm. De memorie van toelichting zegt hierover: “Ten aanzien
van de inzameling van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen mogen ook in het belang van
de bescherming van het milieu regels worden gesteld. Blijkens het derde lid mogen deze regels geen
vergunningstelsel inhouden. Dit is krachtens artikel 10.48 (lees: Wm) voorbehouden aan de
minister. Vanzelfsprekend mogen de gemeenten hun bevoegdheid evenmin benutten ter
bevoordeling van de eigen inzameldienst en ten nadele van andere aanbieders op de markt.”.

Vergunningstelsel inzameling bedrijfsafvalstoffen niet meer mogelijk
In de oude Afvalstoffenverordening was een vergunningstelsel voor het inzamelen van bedrijfsafval
opgenomen. De memorie van toelichting van de Wet milieubeheer is hier duidelijk over: de
gemeente mag geen vergunningstelsel hanteren voor de inzameling van bedrijfsafvalstoffen. Het
vergunningstelsel zoals dat in de oude Afvalstoffenverordening was opgenomen keert dan ook niet
terug in deze herziene Afvalstoffenverordening.

Eerste lid
De Wet milieubeheer geeft de gemeente uitdrukkelijk de bevoegdheid om regels te stellen over de
inzameling van bedrijfsafvalstoffen in het belang van de bescherming van het milieu. Dit artikel is
de uitwerking hiervan. Het college van burgemeester en wethouders kan in het belang van de
bescherming van het milieu regels stellen omtrent bijvoorbeeld de dagen, tijden, wijze en plaatsen
waarop bedrijfsafvalstoffen ter inzameling moeten worden aangeboden. Het is dus mogelijk om in
het belang van het milieu bepaalde dagen te kunnen aanwijzen waarop bedrijfsafvalstoffen mogen
worden ingezameld. Bijvoorbeeld ter beperking of voorkoming van geluidhinder of
aanzuigende werking of om ritten zoveel mogelijk te combineren. Dit artikel kan met name van
belang zijn voor de inzameling van bedrijfsafvalstoffen in een (historisch) centrum. Uiteraard
gelden deze regels voor alle betrokken inzamelaars die bedrijfsafvalstoffen ophalen.

Afbakening met artikel 17 en 18
Op grond van de artikelen 17 en 18 kunnen regels worden gesteld over de inzameling van
bedrijfsafvalstoffen door de inzameldienst, voor zover reinigingsrecht wordt betaald. Artikel 19
betreft het stellen van regels over het ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een
ander dan de inzameldienst.

HOOFDSTUK 5 - ZWERFAFVAL

Artikel 20 Voorkomen van diffuse milieuverontreiniging

Dit artikel heeft een primair een milieubeschermende functie en beoogt de gemeenten een
instrument te geven om illegale dumpingen, voorzover er geen hogere wet- of regelgeving van
toepassing is, of het ontstaan van zwerfafval tegen te gaan. Zie de toelichting bij artikel 1.
Uiteraard zal in een aantal gevallen het brengen van stoffen op of in de bodem zodanig kunnen
gebeuren dat een hogere wet, zoals de Wet bodembescherming of het Bouwstoffenbesluit van
toepassing is.

Met opzet worden in het eerste lid ook de termen “stof” en “voorwerp” gebruikt en niet alleen de
term “afvalstof” , omdat niet altijd even duidelijk is of de desbetreffende stoffen of voorwerpen
afvalstoffen zijn.
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Nieuwe wettelijke grondslag
Dit artikel is grotendeels overgenomen van artikel 4.4.1 model-APV. Dit artikel was gebaseerd op
de autonome verordenende bevoegdheid van de gemeente. In artikel 10.25, onder a, Wm wordt
echter de basis gelegd voor het opnemen van een dergelijk artikel in de afvalstoffenverordening.
Van belang is dat dit artikel voortaan niet meer is gebaseerd op de Gemeentewet, maar voortaan op
artikel 10.25, onder a, Wm.

APV Haarlem
Artikel 20 is een lex specialis ten opzichte van artikel 117 APV (verontreiniging van bodem, lucht
en water). Artikel 117 behoeft t.z.t. aanpassing; regels aangaande afval dienen zoveel mogelijk in
één verordening te zijn vastgelegd.

Artikel 21 Achterlaten van straatafval

Straatafval
In artikel 1 van deze verordening wordt een definitie gegeven van straatafval. Bij het begrip
straatafval gaat het in feite om afval ‘dat onderweg ontstaat’, buiten een perceel, dat niet als
zwerfafval op straat of in het plantsoen terecht dient te komen en waarvoor je de burger (in dit geval
ook toeristen) de mogelijkheid wilt bieden om zich ter plekke ervan te ontdoen, voorzover van zeer
beperkte omvang en gewicht. Klein chemisch afval is uitdrukkelijk uitgesloten van de omschrijving.
Dit afval dient in alle gevallen via de daartoe opgezette inzamelstructuur te worden verwijderd.
In de definitie van straatafval wordt uitdrukkelijk gesproken over “buiten een perceel ontstaan”.
Huishoudelijke afvalstoffen, ontstaan op of binnen het perceel, moet worden aangeboden volgens de
bepalingen uit paragraaf 3 van deze verordening.

Op basis van het tweede lid kan ook worden opgetreden tegen het achterlaten van bijvoorbeeld
bedrijfsafval in de afvalbakken.

Artikel 22 Voorkomen van zwerfafval bij ter inzameling gereed staande afvalstoffen

Eerste lid: Morgensterren
Het eerste lid heeft betrekking op wat wel de “morgenster”-problematiek wordt genoemd. Het
beoogt paal en perk te stellen aan het doorzoeken van ter inzameling aangeboden afvalstoffen
voordat de medewerkers van de inzameldienst ter plaatse zijn. Vaak immers heeft dit doorzoeken tot
gevolg dat het huisvuil over de hele straat verspreid ligt en de inzameldienst zijn werk niet meer kan
verrichten. Het aldus ontstane zwerfafval veroorzaakt een zware belasting van de gemeentelijke
veegdienst.

Tweede lid: Voorkomen van zwerfafval
In artikel 10.25, onder a, Wm wordt de basis gelegd voor het opnemen van het tweede lid. Zie
hiervoor ook de Memorie van Toelichting, die hierover zegt: “De onderdelen a en b hebben
betrekking op zwerfafval. Onderdeel a betreft het voorkomen of het beperken van zwerfafval.
Regels hieromtrent kunnen op diverse wijze worden gesteld.” Met het tweede lid wordt beoogd om
zwerfafval bij ter inzameling gereed staande afvalstoffen te voorkomen.

Artikel 23 Afvalbakken in inrichtingen voor het verbruiken van eet- en drinkwaren

Wettelijke grondslag
In artikel 10.25, onder a, Wm is de basis gelegd voor het opnemen van een dergelijk artikel in de
afvalstoffenverordening. Van belang is dat dit artikel voortaan niet meer is gebaseerd op de
Gemeentewet. Zie hiervoor ook de Memorie van Toelichting, die over dit artikel zegt: “De regels
kunnen ook de aanwezigheid van bepaalde voorzieningen (bijvoorbeeld een afvalbak bij een
snackbar) of het gebruik daarvan voorschrijven.".

Inrichtingen waar eet- en/of drinkwaren worden verkocht zijn bijvoorbeeld een winkel, hal of
kraam. Het afval dat hierbij kan vrijkomen zijn bijvoorbeeld papier, etensresten,
verpakkingsmateriaal of ander afval.

Wet Milieubeheer
Opgemerkt wordt dat een inrichting, zoals bedoeld in dit artikel, vergunningsplichtig kan zijn op
grond van de Wet milieubeheer dan wel meldingsplichtig op grond van het Besluit Horeca-, sport-
en recreatie-inrichtingen milieubeheer. De verplichting zoals opgenomen onder c. van deze bepaling
kan in deze gevallen als voorschrift aan een dergelijke vergunning worden verbonden dan wel
rechtstreeks voortvloeien uit het Besluit Horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer.

Artikel 24 Zwerfafval bij vervoeren, laden en lossen of overige werkzaamheden
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In artikel 10.25, onder a en b, Wm is de basis gelegd voor het opnemen van een dergelijk artikel in
de afvalstoffenverordening. Van belang is dat dit artikel voortaan niet meer is gebaseerd op de
Gemeentewet.

Eerste lid
Het eerste lid beoogt het ontstaan van zwerfafval bij het laden of lossen of vervoeren van
afvalstoffen, stoffen of voorwerpen te voorkomen.
De grondslag voor het eerste lid is opgenomen in artikel 10.25, onder a, Wm. Zie hiervoor ook de
Memorie van Toelichting, die over artikel 10.25 Wm zegt: “De onderdelen a en b hebben
betrekking op zwerfafval. Onderdeel a betreft het voorkomen of het beperken van zwerfafval.
Regels hieromtrent kunnen op diverse wijze worden gesteld. Zo kunnen er regels worden gesteld
omtrent het direct veroorzaken van dit soort verontreiniging.”

Tweede lid
Het tweede lid vloeit voort uit artikel 10.25, onder b, Wm., en is een uitwerking van het artikel in de
vorm van een verplichting tot het reinigen of laten reinigen van de weg bij het ontstaan van
zwerfafval. De opname van het tweede lid heeft vooral betekenis in verband met het op kosten van
de overtreder laten reinigen van de weg (bestuursdwang).

Artikel 25 Verbod opslag van afvalstoffen

In artikel 10.25, onder c, Wm is de basis gelegd voor het opnemen van een dergelijk artikel in de
afvalstoffenverordening. Bij de afvalstoffenverordening kunnen voortaan in ieder geval regels
worden gesteld omtrent het op een voor het publiek zichtbare plaats aanwezig hebben van
afvalstoffen.
Artikel 10.25, onder c, Wm geldt voor de opslag van alle afvalstoffen (zie ook de toelichting bij
artikel 1 en artikel 23 van deze verordening). Net als bij de bepalingen over zwerfafval, die zijn
gebaseerd op artikel 10.25, onder a en b, Wm is ook hier sprake van facultatief medebewind.

Op grond van het tweede lid kan het college ontheffingen verlenen op het verbod om onder andere
afvalstoffen en autowrakken op te slaan voor buiten de weg gelegen plaatsen.

APV Haarlem
In de APV Haarlem is in artikel 131 een artikel opgenomen over voertuigwrakken, maar dan onder
de titel ‘parkeerexcessen’. Het motief van de Afvalstoffenverordening is echter het belang van het
milieu te beschermen. Artikel 131 APV wordt daarom niet vervangen door dit artikel.

Artikel 26 Afgifte autowrakken afkomstig uit een huishouden

Nieuw wettelijk regiem autowrakken
De regelgeving voor autowrakken is in 2002 drastisch gewijzigd. Op 8 mei 2002 is de wijziging van
de Wet milieubeheer (structuur beheer afvalstoffen, Staatsblad 2001, 346) gedeeltelijk in werking
getreden. Op 2 juli 2002 is het Besluit beheer autowrakken (Staatsblad 2002, 259) in werking
getreden. Het nieuwe Besluit Beheer Autowrakken (hierna te noemen BBA) verplicht
autofabrikanten om een hoogwaardig inname- en verwerkingssysteem voor autowrakken op te
zetten.

Zich ontdoen van een autowrak door huishoudens
Dit artikel is een uitwerking van artikel 6 BBA. Hierin is de afgifte van autowrakken door
huishoudens geregeld. Op grond van artikel 6 BBA moeten gemeenten in hun
afvalstoffenverordening bepalen dat een autowrak, zijnde een huishoudelijk afvalstof, slechts mag
worden afgegeven aan autodemontagebedrijven, garages en autoschadeherstelbedrijven of aan een
persoon die in een ander land dan Nederland is gevestigd (onder strikte voorwaarden).
Op grond van artikel 7 BBA worden autowrakken, afkomstig van huishoudens uitdrukkelijk
uitgezonderd van de gemeentelijke zorgplicht voor de inzameling van huishoudelijk afval.

Definitie autowrak
In artikel 1.1, eerste lid 1, Wm (oud) werd de definitie van autowrak gegeven, met een nadere
uitwerking in het Besluit nadere omschrijving begrip afvalstoffen. Het begrip autowrak wordt nu
gedefinieerd in artikel 1, onder b, BBA als: “voertuig dat een afvalstof is in de zin van artikel 1.1 lid
1 van de Wm.”. De Wm definieert het begrip afvalstof als volgt: “alle stoffen, preparaten of andere
producten …… waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet
ontdoen”. Zie voor de volledige definitie het commentaar op artikel 1 van deze verordening.
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HOOFDSTUK 7 - SLOTBEPALINGEN

Artikel 27 Strafbepaling

Aanduiding strafbare feiten
In dit artikel worden de bepalingen opgesomd die als strafbaar feit worden aangeduid om
strafrechtelijk gehandhaafd te kunnen worden. De strafbaarstelling van artikel 10.23 Wm over de
gemeentelijke afvalstoffenverordening is geregeld in de Wet op de economische delicten (Wed).
Aangezien niet alle bepalingen in de afvalstoffenverordening zich voor strafrechtelijke handhaving
lenen, is de strafbaarstelling geclausuleerd. Artikel 1a, aanhef onder 3º Wed luidt ‘Economische
delicten zijn eveneens: overtredingen van voorschriften, gesteld bij of krachtens (…) de Wet
Milieubeheer, 10.23 – voor zover aangeduid als strafbare feiten – en (…)’. In de
afvalstoffenverordening moet daarom worden aangegeven welke overtredingen (lees: de overtreding
van welke artikelen) een strafbaar feit opleveren. Uitsluitend indien dat het geval is, vormt
de overtreding een economisch delict in de zin van artikel 1a, onder 3º Wed.

Strafmaat
In de Wed is de strafmaat aangegeven van overtredingen van plaatselijke verordeningen die
gebaseerd zijn op de Wet milieubeheer. In het geval van de afvalstoffenverordening hechtenis van
ten hoogste zes maanden of een geldboete van de vierde categorie. Artikel 23, vierde lid, van het
Wetboek van Strafrecht stelt de hoogte van een boete van de vierde categorie vast op maximaal
11.250 euro. Artikel 74 van het Wetboek van Strafrecht geeft de officier van justitie de
mogelijkheid om met een boete strafvervolging te voorkomen.
Het openbaar ministerie heeft richtlijnen opgesteld voor boetes.

Artikel 28 Toezichthouders

De tekst van dit artikel sluit aan bij artikel 162 APV Haarlem: Toezichthouders.
Aanwijzing van de toezichthouder in de afvalstoffenverordening is noodzakelijk, indien een
toezichthouder tevens opsporingsbevoegdheden dient te krijgen. Alleen voor de aanwijzing van
toezichthouders is een bepaling opgenomen in de afvalstoffenverordening. Opsporingsambtenaren
worden namelijk aangewezen in de artikelen 141 en 142 Wetboek van Strafvordering.

Artikel 29 Inwerkingtreding
-/-

Artikel 30 Overgangsbepaling

Omdat de oude verordening een vergunningenstelsel kende zijn de bepalingen iets aangepast.

Artikel 31 Citeerbepaling
-/-
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UITVOERINGSBESLUIT AFVALSTOFFEN HAARLEM 2009
(Regnr. 2009/181808)

1A. Uitvoeringsbesluit krachtens artikel 2 lid 1

Aanwijzing van de inzameldienst:

Als inzameldienst, belast met de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen afkomstig van
huishoudens, wordt aangewezen: Spaarnelanden nv

1B. Uitvoeringsbesluit krachtens artikel 2 lid 2

In afwijking van het onder lid 1 gestelde, mogen bepaalde categorieën huishoudelijk afvalstoffen ook
worden aangeboden aan de krachtens artikel 2 lid 2 aangewezen andere inzamelaars, e.e.a. slechts voor
zover het categorieën huishoudelijke afvalstoffen zijn waarvoor deze instanties en personen zijn
aangewezen;

Aanwijzing van de andere inzamelaars:

Klein chemisch afval: De detaillisten waar door de inzameldienst beschikbaar gestelde inzamelmiddelen
aanwezig zijn.

2. Uitvoeringsbesluit krachtens artikel 3 lid 2

Vaststelling van de omschrijving van de categorieën huishoudelijke afvalstoffen als bedoeld in artikel 3
lid 2:

NB: onderstaande wel/niet opsommingen zijn niet limitatief.

a. groente-, fruit- en tuinafval
Omschrijving: dat deel van het huishoudelijk afval dat van organische oorsprong is, apart wordt

ingezameld en van een zodanige omvang is dat het zonder voorafgaande verkleining
kan worden gecomposteerd.

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, hout., kerstbomen.

b. klein chemisch afval
Omschrijving: van huishoudens afkomstige gevaarlijke afvalstoffen, voordat deze zijn ingezameld;

als gevaarlijke afvalstoffen gelden hier de producten zoals genoemd in de landelijke
klein chemisch afval-lijst vastgesteld door het Ministerie van VROM.

Wel: batterijen, spaarlampen, TL-buizen, oliefilters, motorolie, rijwiel-/remolie, lampenolie,
(was)benzine, petroleum, fotofixeer, foto-ontwikkelaar, zoutzuur, accuzuur,
etsvloeistoffen, vloeibare gootsteenontstopper, verf, vernis, latex, lak, bijts, terpentine,
thinner, verfverdunner, kwastreiniger, kwastontharder, afbijtmiddel, medicijnen,
injectienaalden, kwikhoudende thermometers, kwikschakerlaars.

Niet: nagellakremover, kitten, lijmen, plamuur, vlooienbanden, video-/casettebanden,
halogeenlampen, viltstiften, lege spuitbussen verzorgingsproducten.

c. verpakkingsglas
Omschrijving: alle (gebruikte) verpakkingsglas; eenmalige glasverpakkingen, afkomstig uit

huishoudens, gescheiden in de kleuren wit en bont (groen en bruin).
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Wel: lege, eenmalige glasverpakkingen, waaronder flessen (zonder kurk/dop e.d.), en potten
(zonder deksel), waarin dranken, eten, cosmetica e.d. hebben ingezeten.

Niet: gloeilampen, TL-buizen, spaarlampen, porselein, kristal, spiegels, (glas)keramiek,
drinkglazen, kruiken, aardewerk, ovenschalen, vlakglas (ruiten), vervuild glas.

d. vlakglas
Omschrijving: Vlakglas is vlak en glad en is glas dat wordt gebruikt in woning- en utiliteitsbouw.

e. oud papier en karton
Omschrijving: papier en karton.
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.

f. textiel
Omschrijving: alle kleding en producten van textiel.
Wel: kleding, handdoeken, theedoeken lakens, dekens, lappen stof, gordijnen (schoon)

schoenen (per paar).
Niet: vloerbedekking, nat/vervuild textiel, poetslappen, speelgoed.

g. (afgedankte) elektrische en elektronische apparatuur
Omschrijving: huishoudelijke apparaten, waar een stekker aan zit, of die op batterijen kunnen

werken, en vallen onder één van de categorieen vermeld in bijlage IA bij richtlijn nr.
2002/96/EG.

Wel: 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.

Niet: elektrische en elektronische apparatuur dat (onder)deel is van andere apparatuur,
welke geen elektrische en elektronische apparatuur is.

h. grof tuinafval
Omschrijving: Plantaardige (of organische) afvalstoffen door aard, samenstelling of omvang niet

vallend onder gft-afval en vrijkomend bij de aanleg, het onderhoud of verwijdering
van particulier groen (tuinen, particuliere watergangen, particuliere bos- en
natuurterreinen).

Wel: takken, grote planten
Niet: aarde/zand

i. asbest en asbesthoudend afval
Omschrijving: afvalstoffen en producten met asbesthoudende vezels, zijnde actinoliet, amosiet,

anthofyliet, chrysoliet, crocidoliet, en tremoliet.

j. grof huishoudelijk afval
Omschrijving: huishoudelijke afvalstoffen die te groot en/of te zwaar zijn om op dezelfde wijze als

huishoudelijk restafval aan de inzameldienst te worden aangeboden.
 Bruikbaar grof huishoudelijk afval: huisraad bestaande uit producten en/of
materialen welke, na eventuele reparatie, in het hergebruikcircuit worden gebracht;
 Overig grof huishoudelijk afval: het grof huishoudelijk afval dat niet in het
hergebruikcircuit wordt gebracht, maar door de inzameldienst wordt ingezameld ter
verwerking elders.

k. huishoudelijk restafval
Omschrijving: de huishoudelijke afvalstoffen die overblijven nadat de overige categorieen

huishoudelijke afvalstoffen daarvan gescheiden zijn.
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l. metalen
Omschrijving: ferro en non-ferromaterialen

m. banden
Omschrijving: banden van motoren, personenwagens, zonder velgen
n. bitumenhoudend afval
Omschrijving: dakbedekkingsmaterialen, bestaand uit beplatingmateriaal van hout of kunststof,

voorzien van een laag koolteer of bitumen. Dakgrind, waaraan zich teer of bitumen
bevindt, valt hieronder.

o. gasdrukhouders
Omschrijving: alleen campinggasflessen (compleet), niet zijnde

p. gips
Omschrijving: afval dat uit gips bestaat of waarin zich gips bevindt, afkomstig uit bouw- en

sloopprojecten, zoals gipsblokken en gipsplaten.

q. harde kunststoffen
Omschrijving: kunststoffen schoon niet vallend onder de Raamovereenkomst verpakkingen, zoals

tuinmeubelen, emmers en plastic speelgoed.

r. hout A (pallethout)
Omschrijving: massief hout dat geen oppervlaktebehandeling heeft ondergaan

s. hout B (ongesorteerd)
Omschrijving: hout dat een oppervlaktebehandeling heeft ondergaan en is gelakt, gelijmd of

gelamineerd.

t. hout C (geïmpregneerd)
Omschrijving: hout dat is geïmpregneerd, te herkennen aan groen of bruine kleur, zoals bielzen of

tuinhout.

u. kunststofverpakkingen
Omschrijving: verpakkingen van kunststof zoals bedoeld in het kader van de Raamovereenkomst

verpakkingen.

v. puin
Omschrijving: schoon betonpuin, metselwerkpuin, uitgeharde beton-, specie- en cementresten,

kalkzandsteen, tegels, klinkers en grind.

3. Uitvoeringsbesluit krachtens artikel 4 lid 2

Vaststelling van de voor de diverse categorieën van huishoudelijke afvalstoffen aangewezen
inzamelmiddelen en –voorzieningen:

1. Huishoudelijk restafval en groente-, fruit- en tuinafval

Inzamelmiddelen: groene en grijze rolemmers; huisvuilzak
Inzamelvoorzieningen: bovengrondse en ondergrondse verzamelcontainers; groene en grijze

rolemmer op standaard

Huishoudelijk restafval en groente-,fruit- en tuinafval dienen door de gebruiker van een perceel
aangeboden te worden middels de door of namens het college voor zijn perceel daartoe specifiek
aangewezen inzamelmiddel(en) of –voorziening(en) ten behoeve van een groep percelen.

In alle andere gevallen geldt het volgende:
I. Indien de inzameldienst aan de gebruiker van een perceel een rolemmer ter beschikking heeft

gesteld: de rolemmer is het aangewezen inzamelmiddel. De grijze rolemmer is het aangewezen
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inzamelmiddel voor huishoudelijk restafval; de groene rolemmer voor groente-, fruit- en
tuinafval.

II. Indien de gebruiker van een perceel is aangesloten op een ondergrondse container: de
ondergrondse container is de aangewezen inzamelvoorziening voor huishoudelijk restafval.

III. Indien bij gelaagde bouw bovengrondse verzamelcontainers (cocons), grijze rolemmers op
standaard of inpandige verzamelcontainers zijn geplaatst: de verzamelcontainer of grijze
rolemmer op standaard is de aangewezen inzamelvoorziening voor huishoudelijk restafval,
tenzij een gebruiker de beschikking heeft gekregen over een individuele rolemmer (zie I.).
Deze inzamelvoorzieningen zijn nadrukkelijk niet bedoeld voor gebruikers van verder weg
gelegen percelen.

IV. Indien bij gelaagde bouw of aansluitingen horende bij gelaagde bouw een ondergrondse
verzamelcontainer voor huishoudelijk restafval is geplaatst: deze verzamelcontainer is de
aangewezen inzamelvoorziening voor huishoudelijk restafval en groente-, fruit en tuinafval.
Deze inzamelvoorzieningen zijn nadrukkelijk niet bedoeld voor gebruikers van verder weg
gelegen percelen.

V. Indien aan de gebruiker van een perceel geen rolemmer ter beschikking is gesteld en er geen
inzamelvoorziening voor gebruikers van een groep percelen aanwezig is: de huisvuilzak is het
aangewezen inzamelmiddel voor huishoudelijk restafval.

VI. Indien een perceel valt onder de uitzonderingen als genoemd in artikel 5 lid lid 7 mag het
groente-, fruit- en tuinafval tezamen met het huishoudelijk restafval worden aangeboden.

2. Klein chemisch afval
Klein chemisch afval kan bij de volgende inzamelvoorziening op lokaal niveau (art 9.1.d) worden
aangeboden:
- het kca-depot van Spaarnelanden nv, gelegen aan de Oudeweg

3. Oud papier en karton, glas, textiel
Oud papier en karton, glas en textiel kunnen in de volgende inzamelvoorzieningen op wijkniveau (art
9.1.c) worden achtergelaten:
- Papier: de ondergrondse en bovengrondse verzamelcontainers bestemd voor papier.
- Glas: de ondergrondse en bovengrondse verzamelcontainers bestemd voor glas.
- Textiel: de ondergrondse en bovengrondse verzamelcontainers bestemd voor textiel.

4. Asbest en asbesthoudend afval
Asbest en asbesthoudend afval kan bij de volgende inzamelvoorzieningen op lokaal niveau (art 9.1.d)
worden aangeboden:
- het kca-depot, gelegen op het Milieuplein van Spaarnelanden nv aan de Oudeweg

5. Het Milieuplein
Ten behoeve van het gescheiden aanbieden van alle categorieën huishoudelijke afvalstoffen is het
volgende brengdepot op lokaal niveau (art 9.1.d) aangewezen:
- het Milieuplein van Spaarnelanden nv, gelegen aan de Oudeweg

4. Uitvoeringsbesluit krachtens artikel 10 lid 3, 4, 5 en 6

Bij het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelmiddel gelden de
volgende regels:

Plaats van aanbieden (jo.artikel 5)
1. Indien door of namens het het college voor een bepaalde groep percelen een clusterplaats is

aangewezen: op deze plaats. Zoals aangegeven in Bijlage A
2. Indien de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen plaatsvindt met een inzamelmiddel: het

inzamelmiddel moet op de door de inzameldienst aangegeven locatie(s) worden aangeboden.
3. Indien er op het trottoir door middel van (een) tegel(s) of markering een clusterplaats is

aangegeven: op/bij deze tegel/markering.
4. In alle andere gevallen: op de rand van het trottoir – in de eigen straat – of bij het ontbreken

daarvan zo dicht mogelijk bij de rijbaan.
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Wijze van aanbieden
1. Het aanbieden dient ordelijk te gebeuren.
2. De deksel van de rolemmer dient gesloten te zijn.
3. De huisvuilzak dient goed te zijn dichtgebonden.
4. Het is verboden afvalstoffen, andere stoffen of voorwerpen in het inzamelmiddel te deponeren, die

het inzamelmiddel of –voertuig kunnen beschadigen, of een goede werking daarvan kunnen
belemmeren.

5. De plaatsing van het inzamelmiddel dient zodanig te gebeuren dat het verkeer – voetgangers
daaronder begrepen – daar zo min mogelijk hinder van ondervindt.

6. Indien de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen plaatsvindt met een achterlader, moet de
rolemmer met de handvaten in de richting van de rijbaan (de weg) worden aangeboden

7. Indien de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen plaatsvindt met een zijlader, moet de
rolemmer met de handvaten van de rijbaan af worden aangeboden. De rolemmers moeten naast
elkaar, in één lijn, langs de trottoirrand worden opgesteld.

8. De afvalstoffen mogen niet zodanig in de rolemmer worden aanboden, dat deze vastgeklemd of –
gedrukt in het inzamelmiddel zitten, waardoor deze bij lediging niet los kunnen komen.

9. Het is verboden om afvalstoffen – al dan niet in een (huisvuil)zak – op/naast de rolemmers te
plaatsen.

Maximum gewicht inzamelmiddel
1. De huisvuilzak mag bij aanbieding niet zwaarder wegen dan 8 kg.
2. De rolemmer van (140 of 240 liter) mag bij aanbieding niet zwaarder wegen dan 60 kg.

Voorwaarden gebruik van gemeentewege verstrekte inzamelmiddelen
1. Het beheer van de inzamelmiddelen die in buikleen zijn verstrekt door of namens de gemeente,

berust bij Spaarnelanden nv.
2. De door of namens de gemeente verstrekte inzamelmiddelen behoren bij de woning.
3. De gebruiker van een perceel dient zich tot de klantenservice van Spaarnelanden nv te wenden

indien bij een verhuizing naar een perceel geen of een kapot door of namens de gemeente te
verstrekken inzamelmiddel wordt aangetroffen, bij verdwijning, vermissing of beschadiging van
een door of namens de gemeente verstrekken inzamelmiddelen.

4. De inzamelmiddelen blijven eigendom van de verstrekker en worden bij normale slijtage voor haar
rekening technisch onderhouden.

5. De gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en het onderhoud van de in bruikleen ontvangen
inzamelmiddelen als ware deze zijn eigendom.

6. De gebruiker is verplicht de inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen zodanig te gebuiken dat
deze geen overlast voor derden veroorzaakt.

7. De verstrekte inzamelmiddelen voor rest- en gft-afval mogen alleen worden gereinigd met water.
8. Ter voorkoming van maden dienen in een warme periode vlees- en visresten te worden

gedeponeerd in de container die het eerst in aanmerking komt.

Vereisten aan huisvuilzak
1. De huisvuilzak dient te voldoen aan de KOMO-keur (NEN7021).
2. De inhoud van de huisvuilzak mag maximaal 40 liter zijn.

5. Uitvoeringsbesluit krachtens artikel 11 lid 3

Bij het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelvoorziening ten
behoeve van een groep percelen gelden de volgende regels:

Wijze van aanbieden
1. Het aanbieden dient ordelijk te gebeuren.
2. De inzamelvoorziening dient na gebruik goed gesloten te worden; er mag niets uit de

inwerpopening steken.
3. Het is verboden afvalstoffen – van welke categorie ook – op, om, naast of rond de

inzamelvoorziening te plaatsen of achter te laten.
4. Restafval dient in een gesloten zak in de inzamelvoorziening te worden gedeponeerd.
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5. Groente-, fruit- en tuinafval dient los of in een papieren zak in de gft-inzamelvoorziening te worden
gedeponeerd. Indien er geen aparte gft-inzamelvoorziening aangewezen is, dient het gft-afval –
tezamen met het restafval – op dezelfde wijze als restafval (4.) te worden aangeboden.

6. Bij het aanbieden gemorste afvalstoffen dienen te worden opgeruimd.

Toegangspassen en -sleutels
1. Ten behoeve van het verkrijgen van toegang tot de inzamelvoorziening kan een toegangspas of

sleutel worden verstrekt aan de gebruiker van een perceel; deze is perceelsgebonden.
2. De gebruiker van een perceel ontvangt de toegangspas, resp. de sleutel, slechts in bruikleen. Bij

verhuizing dient de gebruiker deze achter te laten voor de volgende bewoner. De toegangspas, resp.
sleutel, mag niet worden meegenomen.

6. Uitvoeringsbesluit krachtens artikel 12 lid 2

Bij het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelvoorziening op
wijkniveau gelden de volgende regels:

Wijze van aanbieden
1. Het aanbieden dient ordelijk te gebeuren.
2. De inzamelvoorziening – voor zover voorzien van een klep – dient na gebruik gesloten te worden;

er mag niets uit de inwerpopening steken.
3. Het is verboden afvalstoffen – van welke categorie ook – op, om, naast of rond de

inzamelvoorziening te plaatsen of achter te laten.
4. Bij het aanbieden gemorste afvalstoffen dienen te worden opgeruimd.
5. Het is verboden afvalstoffen, andere stoffen of voorwerpen in de inzamelvoorziening te deponeren

(op wijzen), die het inzamelmiddel of –voertuig kunnen beschadigen, of een goede werking
daarvan kunnen belemmeren.

6. Het aangeboden oud papier en karton, glas en textiel dient schoon en droog te zijn.
7. Indien de mogelijkheid aanwezig is: glas dient op kleur gesorteerd in de glascontainers te worden

gedeponeerd.
8. Textiel dient in een gesloten zak in de container te worden gedeponeerd.

7. Uitvoeringsbesluit krachtens artikel 13 lid 2

Het Milieuplein van Spaarnelanden nv wordt aangewezen als brengdepot waar de afvalstoffen vermeld
in artikel 3 lid 1 kunnen worden achtergelaten. Bij het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke
afvalstoffen via het Milieuplein gelden de volgende regels:

Het Milieuplein en het kca-depot
1. De bezoeker dient zich te kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Alleen inwoners

van de gemeente Haarlem mogen huishoudelijke afvalstoffen aanbieden op het Milieuplein resp.
het kca-depot.

2. De aanwijzingen gegeven door de medewerkers van het Milieuplein resp. kca-depot en de
aanwijzingen op de borden, dienen ten alle tijden te worden opgevolgd.

3. Het aanbieden dient ordelijk te gebeuren.
4. De diverse categorieën afvalstoffen dienen gescheiden te worden aangeboden, middels de daarvoor

op het terrein aanwezige inzamelvoorzieningen.
5. Het is verboden afvalstoffen – van welke categorie ook – op, om, naast of rond de

inzamelvoorzieningen, of buiten het terrein van het Milieuplein resp. kca-depot, te plaatsen of
achter te laten.

6. Bij het aanbieden gemorste afvalstoffen dienen te worden opgeruimd.
7. Door of namens het college wordt een huishoudelijk reglement (zoals aangegeven in Bijlage D)

vastgesteld, waarin de door de bezoekers van het Milieuplein resp. kca-depot na te leven
gedragsregels nader worden omschreven.

Nadere regels voor het aanbieden van klein chemisch afval
1. Het klein chemisch afval dient gescheiden te worden aangeboden en dient apart verpakt te zijn in

een goed gesloten – liefst originele – verpakking.



7

2. De inhoud dient duidelijk leesbaar op de verpakking vermeld te staan.

Nadere regels voor het aanbieden van asbest en asbesthoudend afval
1. Alvorens een inwoner asbest of asbesthoudend afval bij het kca-depot aanbiedt, dient de inwoner

contact op te nemen met het kca-depot om zich te laten informeren.
2. Het asbest en asbesthoudend afval dient dubbel verpakt in asbestfolie en met daarvoor speciaal

geschikt tape goed dichtgeplakt te zijn; dit verpakkingsmateriaal is verkrijgbaar op het kca-depot.
3. Het asbest en asbesthoudend afval dient door de inwoner persoonlijk aan een medewerker van het

kca-depot te worden aangeboden.
4. Het is verboden asbest en asbesthoudend afval via andere inzamelvoorzieningen/-middelen aan te

bieden; asbest en asbesthoudend afval mag uitsluitend op het kca-depot worden aangeboden.

8. Uitvoeringsbesluit krachtens artikel 14 lid 1, 2 en 3

De volgende categorieën huishoudelijke afvalstoffen mogen zonder inzamelmiddel worden aangeboden:
- grof huishoudelijk afval
- (groot) wit- en bruingoed
- grof tuinafval
- verduurzaamd hout
- (grotere stukken) metaal

De wijze van aanbieding zonder inzamelmiddel lid 1 + lid 2
1. Het aanbieden van de bovengenoemde categorieën huishoudelijke afvalstoffen zonder

inzamelmiddel is uitsluitend toegestaan na het maken van een afspraak met de inzameldienst op de
door de inzameldienst medegedeelde dag.

2. Het afval dient op de afgesproken inzameldag op de rand van het trottoir, of bij het ontbreken
daarvan: zo dicht mogelijk bij de rijbaan, te worden aangeboden.

3. De plaatsing van het afval dient zodanig te gebeuren dat het verkeer – voetgangers daaronder
inbegrepen – daar zo min mogelijk hinder van ondervindt.

4. Het afval dient waar mogelijk handzaam zijn verpakt en gebundeld.
5. Het afval mag per stuk/bundel niet langer/breder zijn dan 1,5 m.
6. De afzonderlijke, gebundelde, of verpakte delen van het aangeboden afval mogen geen aanleiding

geven tot verwondingen. Scherpe en uitstekende delen dienen verwijderd te worden; spijkers
dienen verwijderd te worden; aanwezig (vlak)glas dient te zijn verwijderd [uit deuren].

7. Het wit- en bruingoed dient schoon en leeg te zijn; deurtjes moeten zijn vastgemaakt.
8. De volgende soorten bouw- en sloopafval worden niet in de grof vuil route meegenomen:

steenachtig bouw- en sloopafval, gips, cellenbeton, bitumineus dakafval, teermastiek en dakgrind.
Deze mogen door de gebruiker van een perceel wel zelf naar het Milieuplein gebracht worden.

9. Grof huishoudelijke afval en grote elektrische en elektronische apparaten kunnen zonder
inzamelmiddel maar wel gescheiden ter inzameling worden aangeboden. Wanneer deze
afvalstromen ongescheiden worden aangeboden, worden zij niet meegenomen door de
medewerkers van Spaarnelanden nv.

10. Bedrijfsafval, spiegel- en/of glashoudend afval, puin, zand, en bouw- en sloopafval worden niet als
grof huishoudelijk afval aangemerkt.

11. Huishoudelijk restafval of gft-afval dat in een inzamelmiddel of inzamelvoorziening past of kan
worden aangeboden, wordt niet aangemerkt als grof huishoudelijk afval.

Lid 3
1. Grof huishoudelijk afval mag bij het overdragen of het aanbieden geen groter volume hebben dan 2

m³.
2. Kleinere stukken grof huishoudelijk afval moeten zoveel mogelijk in één of meer bundels

samengedrukt en –gebonden worden overgedragen of aangeboden. Een bundel mag niet langer zijn
dan 1,5 meter, niet breder dan 0,5 meter en niet zwaarder dan 25 kilogram.

3. Het bepaalde in 1 en 2 geldt niet voor het aanbieden van meubels, elektrische en elektronische
apparaten en dergelijke.

4. Per aansluiting mag per keer niet meer dan 2 m³ worden aangeboden.
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9. Uitvoeringsbesluit krachtens artikel 15 lid 1

Inzameldagen
1. Het college stelt per straat de inzameldag(en) vast voor huishoudelijk restafval en groente-, fruit- en

tuinafval zoals aangegeven in bijlage B. behorende bij dit besluit.
2. Afvalstoffen die krachtens artikel 14 zonder inzamelmiddel mogen worden aangeboden, mogen

uitsluitend op de met de inzameldienst afgesproken inzameldag worden aangeboden.
3. In de jaarlijks aan alle betrokken huishoudens te verstrekken Afvalkalender staat aangegeven op

welke dagen rolemmers met restafval en gft-afval kunnen worden aangeboden en op welke dagen
en tijdstippen het milieuplein is geopend.

4. Grof huishoudelijk afval en grote elektrische en elektronische apparaten worden op afroep
ingezameld. Op werkdagen kan de inzameling op afroep (telefonisch) worden gemeld bij de
inzameldienst. De inzameldienst maakt een afspraak over de dag en het tijdstip waarop de
inzameling op afroep plaatsvindt.

Aanbiedtijden

I. Huishoudelijk restafval en groente-, fruit- en tuinafval

Inzamelmiddelen
1. De rolemmer moet op de vastgestelde inzameldag voor 7:30 uur ‘s ochtends worden

aangeboden en mag daartoe vanaf 21:00 uur de avond voorafgaande aan de vastgestelde
inzameldag op de aangewezen plaats worden neergezet (zie uitvoeringsbesluit krachtens
artikel 10).

2. De huisvuilzakken moeten op de vastgestelde inzameldag voor 7:30 uur ’s ochtends
worden aangeboden en mogen daartoe vanaf 6:00 uur op de ochtend van de inzameldag op
de aangewezen plaats worden neergezet (zie uitvoeringsbesluit krachtens artikel 10).

3. Uitzondering: Het kernwinkelgebied (avondinzameling)
Voor het kernwinkelgebied, zoals aangegeven op bijlage C. behorende bij dit besluit,
gelden afwijkende inzamel- en aanbiedtijden voor huishoudelijk restafval en groente-,
fruit- en tuinafval:
De huisvuilzakken moeten op de vastgestelde inzameldag voor 18:00 ‘s avonds worden
aangeboden en mogen daartoe vanaf 17:45 uur op de middag van de inzameldag op de
aangewezen plaats worden neergezet (zie uitvoeringsbesluit krachtens artikel 10).

4. De aanbieder dient er zorg voor te dragen dat de rolemmer zo snel mogelijk na lediging,
maar in ieder geval voor 20:00 uur op de avond van de inzameldag op het eigen terrein is
teruggeplaatst. De gebruiker van een perceel mag de rolemmer(s) buiten de krachtens dit
besluit toegestane aanbiedtijden niet buiten zijn perceel aanwezig hebben.

Inzamelvoorzieningen voor de gebruikers van een groep percelen
De inzamelvoorzieningen voor de gebruikers van een groep percelen zijn, behoudens storingen
en met uitzondering van de jaarwisseling, 24 uur per dag 7 dagen per week beschikbaar voor
de aanbieding van de diverse categorieën huishoudelijke afvalstoffen.

II. Oud karton en papier, glas en textiel
1. De papier- en textielcontainers zijn, behoudens storingen en met uitzondering van de

jaarwisseling, 24 uur per dag 7 dagen per week beschikbaar voor de aanbieding van oud
papier en karton en textiel.

2. De glascontainers kunnen/mogen, behoudens storingen en met uitzondering van de
jaarwisseling, tussen 8:00 uur en 20:00 uur gebruikt worden voor het aanbieden van glas.
Daarbuiten mag er in verband met geluidsoverlast geen afval in de glascontainers worden
gedeponeerd.

III. Afvalstoffen die zonder inzamelmiddelen mogen worden aangeboden
1. De huishoudelijke afvalstoffen welke krachtens artikel 14 zonder inzamelmiddel mogen

worden aangeboden moeten op de met de inzameldienst afgesproken inzameldag voor
7:30 uur ’s ochtends worden aangeboden en mogen daartoe vanaf 6:00 uur op de ochtend
van de inzameldag worden aangeboden op de weg.
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2. De aanbieder dient er voor te zorgen dat de afvalstoffen welke om 20:00 uur op de avond
van de afgesproken inzameldag niet zijn ingezameld, van de weg worden verwijderd.

IV. Het Milieuplein en het kca-depot
Het Milieuplein en het kca-depot zijn van maandag tot en met zaterdag van 8:00 uur tot 15:30
uur geopend, behoudens zon- en feestdagen.

10. Uitvoeringsbesluit krachtens artikel 16

Indien het voor de inzameldienst door middel van werkzaamheden niet mogelijk is om de normale
inzamelplaats te bereiken, kan door de inzameldienst voor de duur van de werkzaamheden een tijdelijke
inzamelplaats worden aangewezen. Deze tijdelijke inzamelplaats wordt door de inzameldienst aan de
eigenaren van de percelen welke hierop zijn aangewezen per brief bekend gemaakt.

11. Uitvoeringsbesluit krachtens artikel 17

Andere categorieën afvalstoffen dan huishoudelijke afvalstoffen, die door de inzameldienst worden
ingezameld, zijn:
- Bedrijfsafvalstoffen, niet zijnde gevaarlijke afvalstoffen.

12. Uitvoeringsbesluit krachtens artikel 18 lid 3
Indien een bedrijf reinigingsrecht betaalt:

a. De aanbieding en inzameling van bedrijfsafvalstoffen vindt uitsluitend plaats middels de
huisvuilzak van 40 liter. Per inzameling mogen maximaal 2 huisvuilzakken worden aan-
geboden met een maximum van 4 zakken per week. Indien de gebruiker van een perceel is
aangesloten op een ondergrondse container: de ondergrondse container is hiervoor de
aangewezen inzamelvoorziening

b. Voor het aanbieden van bedrijfsafval gelden de uitvoeringsbesluiten, zoals vastgesteld voor
huishoudelijk restafval, krachtens artikel 10 lid 3, 4, 5 en 6, indien van toepassing, of krach-
tens artikel 11 lid 3 indien de gebruiker van een perceel is aangesloten op een ondergrondse
container.

c. Voor het aanbieden van bedrijfsafval gelden dezelfde inzamel- en aanbiedtijden zoals
vastgesteld voor huishoudelijk restafval, krachtens artikel 15 lid 1 indien van toepassing.
Uitzondering! Voor het kernwinkelgebied gelden de aanbied en inzameltijden zoals
vastgesteld in de uitzondering voor het aanbieden van huishoudelijk restafval in het
kernwinkelgebied krachtens artikel 15 lid 1.

13. Uitvoeringsbesluit krachtens artikel 19 lid 1
Regels voor het ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan anderen dan de inzameldienst.
1. Het bedrijfsafval mag slechts op de met de inzamelaar contractueel afgesproken dag(en) en tijd(en)

op/aan de weg worden aangeboden.
2. Het aanbieden dient ordelijk te gebeuren. De plaatsing van het inzamelmiddel dient zodanig te

gebeuren dat het verkeer – voetgangers daaronder begrepen – daar zo min mogelijk hinder van
ondervindt. Het inzamelmiddel dient gesloten te zijn; er mogen geen losse afvalstoffen naast of op
worden aangeboden.

3. Het is met uitzondering van de onder lid 1 bedoelde dag(en) en tijd(en) verboden inzamelmiddelen
voor bedrijfsafval buiten het eigen terrein aanwezig te hebben. Het inzamelmiddel dient zo snel
mogelijk na lediging weer op het eigen terrein te worden teruggeplaatst.

4. Het bedrijfsafval mag aan de inzameldienst of andere contractueel vastgelegde inzamelaars worden
aangeboden maximaal twee uren voor de afgesproken inzameltijd. Hierbij geldt tevens dat het afval
niet voor zes uur in de ochtend (06.00u) ter inzameling op of aan de weg mag worden geplaatst.

5. Kleppen/deksels van rolemmers en containers dienen gesloten te zijn, er mag niets naast de
containers worden aangeboden, met als enige uitzondering dat karton mits in een bundel
samengebonden en geplet, wél naast de rolemmer of container mag worden aangeboden.

6. Het bedrijfsafval mag nergens anders dan voor het eigen perceel, of voor het eigen terrein, ter
inzameling op de afgesproken inzameldag mag worden geplaatst.
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7. Het aanbieden/plaatsen van bedrijfsafval mag in geen geval overlast veroorzaken voor het verkeer,
de omwonenden en de directe omgeving.

Deze uitvoeringsregeling treedt in werking op de dag volgend op de dag van bekendmaking, onder gelijktijdige
intrekking van de geldende uitvoeringsbesluiten

De uitvoeringsregeling kan worden aangehaald als ‘Uitvoeringsregeling Afvalstoffen Haarlem 2009’.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college gehouden op …

Haarlem, ….,

de burgemeester de secretaris
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BIJLAGEN

Bijlage A. Clusterplaatsen krachtens artikel 10 lid 3 jo. Artikel 5

Gereserveerd

Bijlage B. Inzameldagen

Het actuele bestand met de adressen van de standplaatsen van de verzamelcontainers waarbij tevens is aangeduid
welke huisaansluitingen van de betreffende voorzieningen gebruik mogen maken, ligt ter inzage bij de afdeling
Openbare ruimte, Groen en Verkeer van de gemeente Haarlem. In verband met regelmatige mutaties is het niet
zinvol in onderhavige bijlage een opsomming van deze percelen te geven.

Het actuele bestand van de adressen van de aansluitingen waar huishoudelijk afval met behulp van de
huisvuilzak moet worden aangeboden, ligt ter inzage bij de afdeling Openbare ruimte, Groen en Verkeer. In
verband met regelmatige mutaties is het niet zinvol in onderhavige bijlage een opsomming van deze percelen te
geven.

Indien de inzameldag in een bepaalde week op een officiele feestdag valt, wordt de inzameldag verplaatst door
of namens het college; de vervangende inzameldagen worden aangegeven op de jaarlijkse Afvalkalender

Bijlage C. Het kernwinkelgebied

De volgende straten behoren tot het kernwinkelgebied:
- Zijlstraat, het deel tussen de Nassaulaan en de Grote Markt;
- Barteljorisstraat;
- Grote Markt;
- Koningsstraat;
- Gierstraat;
- Grote Houtstraat;
- Anegang;
- Lange Veerstraat;
- Kleine Houtstraat, het deel tussen de Anegang en de Gedempte Oude Gracht;
- Paarlaarsteeg.
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Bijlage D. REGLEMENT MILIEUPLEIN HAARLEM

ARTIKEL 13 AFVALSTOFFENVERORDENING HAARLEM

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

Aanbieden: De wijze van vervoeren, het overdragen en achterlaten van afvalstoffen op het
Milieuplein.

Aanbieder: De inwoner die in de hoedanigheid van bezitter van huishoudelijke afvalstoffen deze
afvalstoffen aanbiedt.

Beheerder: De door Spaarnelanden nv aangestelde beheerder van het Milieuplein of diens
plaatsvervanger.

Bijlage: De bijlage behorend bij het Reglement Milieuplein Haarlem
Huishoudelijke Afvalstoffen afkomstig uit particuliere huishoudens, behoudens voor

afvalstoffen: zover het afgeven of ingezamelde bestanddelen van die afvalstoffen betreft, die zijn
aangewezen als gevaarlijke afvalstoffen1.

Inzamelvoorziening: Een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd bewaarmiddel.
Kca-depot: Het depot voor klein chemisch afval, gelegen op het Milieuplein.
Milieuplein: Het Milieuplein van Spaarnelanden nv, gelegen aan de Ir. Lelyweg te Haarlem, inclusief het

daarop gelegen kca-depot.
Particuliere De gebruikers van een perceel als bedoeld in artikel 1 sub i Afvalstoffenverordening

huishoudens: Haarlem2.
Reglement: Het Reglement Milieuplein Haarlem, inclusief de bijlage bij het reglement.
Weigeren: Het niet accepteren van (delen van) de aanbieding die niet voldoet aan dit reglement.

ARTIKEL 2 - ALGEMEEN
2.1 Dit reglement is van toepassing op het aanbieden van huishoudelijk afvalstoffen op het Milieuplein in Haarlem.
2.2 Uitsluitend aanbieders uit particuliere huishoudens uit de gemeente Haarlem hebben toegang tot het Milieuplein.
2.3 Toegang tot het Milieuplein is uitsluitend toegestaan na toestemming van de beheerder.
2.4 De volgende voertuigen en voertuigcombinaties zijn toegestaan op het Milieuplein: personenauto’s, personenauto’s met

aanhanger en bestelbusjes. Niet geaccepteerd worden: tractoren, vrachtwagens (gewicht inclusief laadvermogen groter
of gelijk aan 3.500 kg), voertuigen hoger dan 2 meter of (combinaties van) voertuigen langer dan 10 meter. Dit verbod
geldt niet voor voertuigen van Spaarnelanden nv, dienst opdrachtnemers en gemeentelijke voertuigen.

2.5 Het door de aanbieder afwijken van dit reglement is slechts toegestaan voor zover de gemeente Haarlem dit schriftelijk
heeft bevestigd en is slechts geldig voor de duur of de hoeveelheid zoals schriftelijk vastgelegd.

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.

2.7 In verband met de krachtens de Wet Milieubeheer noodzakelijke registratie wordt het gewicht van de aangeboden
hoeveelheid afvalstoffen geregistreerd door middel van een weegbrug.

2.8 Door het aanbieden van afvalstoffen verklaart de aanbieder in te stemmen met dit reglement.
2.9 Het is de aanbieder verboden te handelen in strijd met het reglement.
2.10 In gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de Coördinator Milieuplein van Spaarnelanden nv of diens

plaatsvervanger.

ARTIKEL 3 - LEGITIMATIEPLICHT
3.1 De aanbieder moet zich desgevraagd op het Milieuplein te kunnen legitimeren.
3.2 Legitimatie geschiedt door het tonen van een geldig legitimatiebewijs en een recent poststuk met vermelding van naam,

straat en huisnummer.

ARTIKEL 4 - ACCEPTATIE EN WEIGERING VAN AFVALSTOFFEN
4.1 De aanbieder meldt zich bij aankomst bij de beheerder om het aangebodene te laten controleren op het voldoen aan de

voorwaarden zoals genoemd in dit reglement.
4.2 Op het Milieuplein wordt uitsluitend huishoudelijk afval afkomstig van particuliere huishoudens uit Haarlem

geaccepteerd. Afvalstoffen afkomstig van bedrijven of afkomstig van bedrijfsmatig uitgevoerde activiteiten – al dan niet
verricht op het perceel van de aanbieder – worden geweigerd.

4.3 Op het Milieuplein worden uitsluitend de afvalstoffen genoemd op de bijlage bij dit reglement geaccepteerd. Overige
afvalstoffen worden geweigerd.

4.4 De hoeveelheid afvalstoffen die een aanbieder op het Milieuplein per keer mag aanbieden is gemaximeerd op de
hoeveelheden zoals vermeldt op de bijlage. Grotere aanbiedingen worden geweigerd.

4.5 Indien de aangeboden afvalstoffen geweigerd worden, deelt de beheerder de aanbieder de reden van weigering mee.
Indien van toepassing, verwijst de beheerder de aanbieder door naar een andere afvalinzamelaar.

4.6 Geweigerde afvalstoffen moeten door of namens de aanbieder van het Milieuplein verwijderd te worden.

1 Artikel 1.1 Wet milieubeheer
2 ‘Degene die in de gemeente feitelijk gebruik maakt van een perceel ten aanzien waarvan ingevolge artikel 10.21 en 10.22
Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen bestaat’.



13

ARTIKEL 5 - WIJZE VAN HET AANBIEDEN AFVALSTOFFEN OP HET MILIEUPLEIN
5.1 De afvalstoffen moeten gescheiden te worden aangeboden, overeenkomstig de onderverdeling naar soort en categorie

zoals vermeld op de bijlage.
5.2 De afvalstoffen moeten door de aanbieder zelf uitgeladen te worden en in de daarvoor bestemde inzamelvoorziening

gedeponeerd te worden.
5.3 Klein chemisch afval, asbest en asbesthoudend afval moeten bij het kca-depot op het Milieuplein te worden ingeleverd.
5.4 Klein chemisch afval moet in een afgesloten – bij voorkeur originele – verpakking te worden aangeboden, waarbij

duidelijk op de verpakking zelf moet zijn vermeld welke afvalstof het betreft.
5.5 Asbest en asbesthoudend afval moet luchtdicht en dubbel verpakt in daartoe speciaal bestemd plastic (minimaal dikte

0,2 mm.) te worden aangeboden. De verpakking moet gesloten te zijn met een daartoe geschikte tape voorzien van een
aanduiding waaruit blijkt dat het materiaal asbest bevat. Het asbest(houdend afval) moet op het perceel van de aanbieder
worden ingepakt; dit mag onder geen beding op of bij het Milieuplein zelf gebeuren.

5.6 Het aanbieden van afvalstoffen moet op zodanige wijze plaats te vinden dat geen verontreiniging van het Milieuplein of
de directe omgeving ontstaat. Gemorst afval moet terstond te worden opgeruimd.

ARTIKEL 6 – OVERIGE REGELS
6.1 Kinderen onder de 12 jaar en (huis)dieren worden alleen op het Milieuplein toegelaten in een voertuig. Zij mogen dit

voertuig tijdens het verblijf op het Milieuplein niet verlaten.
6.2 Bij het verlaten van het voertuig, moet de motor uitgeschakeld te worden. Aanhangers mogen niet worden afgekoppeld.
6.3 Indien voor het verwijderen van asbest(houdend materiaal) een sloopvergunning of een melding op grond van de

Bouwverordening vereist is, moet de aanbieder van dit afval een kopie van deze sloopvergunning of melding
meebrengen naar het Milieuplein.

6.4 Het is de aanbieder verboden afvalstoffen van het Milieuplein mee te nemen voor eigen gebruik, voor een ander, dan
wel voor de verkoop aan derden.

6.5 De aanbieder moet direct na het aanbieden van de afvalstoffen het Milieuplein te verlaten.
6.6 Aanwijzingen van de beheerder of andere medewerkers van het Milieuplein moeten terstond te worden opgevolgd.

ARTIKEL 7 - BEZWAAR
7.1 Tegen een besluit tot weigering van de aangeboden afvalstoffen en/of (tijdelijke) ontzegging van de toegang tot het

Milieuplein kan bezwaar worden aangetekend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Haarlem. Het bezwaar schorst de werking van het besluit niet.

7.2 Het bezwaarschrift moet ingediend te worden binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. Het
bezwaarschrift moet ten minste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van
het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

ARTIKEL 8 - REGLEMENT SPAARNELANDEN
8.1 Naast dit reglement is op alle activiteiten op het Milieuplein, respectievelijk alle personen die zich op het Milieuplein

bevinden, het Huishoudelijk Reglement van Spaarnelanden nv volledig van toepassing.

ARTIKEL 9 - INWERKINGTREDING
9.1 Het reglement treedt in werking na vaststelling van het Uitvoeringsbesluit behorende bij de Afvalstoffenverordening.
9.2 Het reglement kan worden aangehaald als ‘Reglement Milieuplein Haarlem’.
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BIJLAGE BIJ REGLEMENT MILIEUPLEIN HAARLEM

Per bezoek aan het Milieuplein mag in totaal maximaal 2m3 grof huishoudelijk afval worden aangeleverd, tenzij
hierboven anders is aangegeven.
Het grof huishoudelijk afval mag worden gebracht met een personenwagen of bestelbus, al dan niet met (kleine)
aanhanger. De combinatie mag in totaal niet langer zijn dan 10 meter.

DE VOLGENDE HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN WORDEN – MITS GESCHEIDEN OP SOORT/CATEGORIE – GEACCEPTEERD:

I. Soort /
categorie

BIJZONDERHEDEN EN WIJZE VAN AANBIEDEN AFWIJKEND LIMIET

II. GLAS Geen vlakglas
III. PAPIER

EN
KARTON

Schoon en droog

TEXTIEL Schoon, droog en in een gesloten KOMO-keur huisvuilzak aanbieden.
ELEKTR(ON)ISCHE
APPARATUUR

Koel- en vrieskasten moeten (van binnen en buiten) schoon, leeg en ontgrendeld
zijn.

BOUW- EN SLOOPAFVAL Uitsluitend afval dat vrijkomt bij klussen, bouwen, slopen, of renoveren van de
eigen woning of tuin – welke activiteit niet is uitgevoerd door een bedrijf – en dat
niet is afgegeven aan een derde

DAKAFVAL Onverpakt en zonder grind.
Gips Onverpakt en schoon
Puin Onverpakt en schoon
Vlakglas Onverpakt en geen verpakkingsglas
OVERIG Keukenkastjes, tapijt, badkamermeubels

IV. HOUT
A-KWALITEIT
B-kwaliteit
C-kwaliteit

V. GROF
TUINAFV
AL

Geen grond

METALEN
KLEIN GEVAARLIJK AFVAL

ASBEST(HOUDEND) AFVAL Luchtdicht en dubbel verpakt in doorzichtig plastic van minimaal 0,2 mm. dikte,
afgesloten met tape. Aanleveren in pakketten van maximaal 25 kg. en niet langer
dan 1,50 m. Op het Milieuplein is gratis verpakkingsmateriaal verkrijgbaar.
Indien van toepassing: kopie melding of sloopvergunning meenemen.

Klein chemisch afval In afgesloten – liefst originele – verpakking, met daarop duidelijke vermelding
van de inhoud.

50 kg. per bezoek

VI. OVERIG
GROF
AFVAL

HARDE KUNSTSTOFFEN Schoon
Kringloop/huisraad Schoon en heel
Autobanden Zonder velg 5 stuks per jaar
Gasflessen Compleet 4 stuks per jaar
Rest Overige huishoudelijke afvalstoffen, die te groot of te zwaar zijn om op dezelfde

wijze als de andere huishoudelijke afvalstoffen aan de inzameldienst te worden
aangeboden en die niet vallen onder één van de bovengenoemde
soorten/categorieën afvalstoffen. Bijvoorbeeld: matrassen, kapot huisraad,
vervuild textiel e.d..

DE VOLGENDE HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN WORDEN IN IEDER GEVAL TE ALLEN TIJDE GEWEIGERD (OPSOMMING NIET-
LIMITATIEF):

- Radioactief afval, als bedoeld in de Kernenergiewet.
- Ontplofbare voorwerpen en met ontplofbare stoffen geladen voorwerpen, zoals explosieven en munitie, als bedoeld in de Wet

gevaarlijke stoffen.
- Blauwzuur, broom, metaalcarbonylverbindingen, oplossingen in water van fluorwaterstof van 85%-100% (fluorwaterstofzuur).
- Oplossingen in water met waterstofperoxide groter dan 35% in houders met een inhoud van meer dan 3 liter.
- Ziekenhuisafval en andere klinische afvalstoffen, afkomstig van medische of diergeneeskundige instellingen, die infectueus zijn

(pathogeen/ bacteriologisch afval) behalve injectienaalden.
- Voor zelfontbranding vatbare stoffen.
- Zeer giftige stoffen met een MAC-waarde kleiner dan 0,1 ppm.
- Organische peroxiden.
- Gevaarlijk afval dat niet deugdelijk is verpakt en geëtiketteerd.
- (Dode) slachtdieren, dierlijk afval en destructiemateriaal en andere onder de regelgeving van de destructiewet vallende

afvalstoffen, kadavers (m.u.v. overleden kleine gezelschapsdieren).
- Brandende en smeulende afvalstoffen.
- Autowrakken en gedeelten daarvan, aanhangers en caravans.
- Dierlijke meststoffen



Gelet op artikel 10.23 eerste lid van de Wet Milieubeheer;

is vastgesteld de

Afvalstoffenverordening 2009, onder gelijktijdige intrekking van de geldende
Afvalstoffenverordening 2006

HOOFDSTUK 1 – ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan, dan wel mede verstaan:

a. wet: de Wet milieubeheer (stb. 2002/239, zoals sindsdien
gewijzigd)

b. 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;

c. ter inzameling aanbieden: de wijze van overdragen van afvalstoffen aan een
inzamelende persoon of instantie, inclusief het achterlaten
van afvalstoffen in daartoe of vanwege de inzamelende
persoon of instantie geplaatste inzamelmiddelen of –
voorzieningen, of op een daartoe aangewezen plaats;

d. inzamelmiddel: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd hulp- of
bewaarmiddel ten behoeve van één huishouden, bijvoorbeeld
een huisvuilzak, rolemmer, afvalemmer, kca-box, of big-
bag;

e. inzamelvoorziening: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd
bewaarmiddel of –plaats ten behoeve van meerdere
huishoudens, bijvoorbeeld een rolemmer op standaard,
(ondergrondse) verzamelcontainer, inpandige
verzamelcontainer, (ondergrondse) wijkcontainer, of
brengdepot;

f. inzameldienst: de krachtens artikel 2 eerste lid aangewezen inzameldienst,
belast met de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen;

g. andere inzamelaars: de krachtens artikel 2 tweede lid aangewezen personen en
instanties, belast met het afzonderlijk inzamelen van
categorieën huishoudelijke afvalstoffen;

h. gebruiker van een perceel: degene die in de gemeente feitelijk gebruik maakt van een
perceel ten aanzien waarvan ingevolge artikel 10.21 en 10.22
van de Wet Milieubeheer een verplichting tot het inzamelen
van huishoudelijke afvalstoffen geldt;

i. straatafval: huishoudelijke afvalstoffen van zeer beperkte omvang en
gewicht, zoals proppen, papier, sigarettenpeuken, kauwgom,
plastic bekertjes, blikjes, hondenpoep, verpakkingsmateriaal
en etenswaren, niet zijnde klein chemisch afval, ontstaan
buiten een perceel;

j. wegen: de wegen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b van de
Wegenverkeerswet 1994;

Gemeente Haarlem

Afvalstoffenverordening 2009
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k. motorrijtuigen: alle voertuigen, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder c
van de Wegenverkeerswet 1994;

l. gestapelde bouw: een perceel in een gebouwd eigendom dat bestaat uit een
aantal op elkaar geplaatste percelen, bijvoorbeeld een
bovenwoning, een flat en een maisonnette;

m. afval brengpunt: het ‘afval brengpunt’ is een bemande voorziening op lokaal
(of regionaal) niveau waar meerdere categorieën
huishoudelijke afvalstoffen kunnen worden gebracht;

n. autowrakken: motorrijtuigen op meer dan twee wielen die rijtechnisch in
onvoldoende staat van onderhoud verkeren of in kennelijk
verwaarloosde toestand verkeren, in gevallen die krachtens
het Besluit Beheer Autowrakken (BBA) worden aangegeven.

HOOFDSTUK 2 – DE INZAMELING VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN

Artikel 2 Aanwijzing inzameldienst en andere inzamelaars

1. Het college wijst de inzameldienst aan, die belast is met het inzamelen van huishoudelijke
afvalstoffen.

2. Naast de inzameldienst kan het college andere inzamelaars aanwijzen die belast zijn met het
afzonderlijk inzamelen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen.

3. Het college kan aan het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen voorschriften en
beperkingen verbinden in het belang van de bescherming van het milieu.

Artikel 3 Afzonderlijke inzameling

1. Door de inzameldienst of andere inzamelaars worden de volgende categorieën huishoudelijke
afvalstoffen afzonderlijk ingezameld:
a. groente-, fruit- en tuinafval
b. klein chemisch afval
c. verpakkingsglas
d. vlakglas
e. oud papier en karton
f. textiel
g. (afgedankte) elektrische en elektronische apparatuur (voorheen: wit- en bruingoed)
h. grof tuinafval
i. asbest en asbesthoudend afval
j. grof huishoudelijk afval
k. huishoudelijk restafval
l. metalen
m. banden
n. bitumenhoudend afval
o. gasdrukhouders
p. gips
q. harde kunststoffen
r. hout A (pallethout)
s. hout B (ongesorteerd)
t. hout C (geïmpregneerd)
u. kunststofverpakkingen
v. schoon puin

2. Het college van burgemeester en wethouders kan een omschrijving vaststellen van de
categorieën huishoudelijke afvalstoffen als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 4 Inzamelmiddelen en –voorzieningen

1. De inzameling kan plaatsvinden via:
a. een inzamelmiddel voor de gebruiker van een perceel;
b. een inzamelvoorziening voor de gebruikers van een aantal percelen;
c. een inzamelvoorziening op wijkniveau;
d. een brengdepot op lokaal of regionaal niveau.

2. Het college van burgemeester en wethouders 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.
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Artikel 5 Frequentie van inzamelen

1. Huishoudelijk restafval en groente-, fruit- en tuinafval wordt tenminste eenmaal per twee
weken bij of nabij elk perceel ingezameld.

2. In afwijking van het eerste lid wordt huishoudelijk restafval en groente-, fruit- en tuinafval bij
of nabij percelen waar het restafval en groente-, fruit- en tuinafval middels huisvuilzakken
wordt ingezameld, tenminste eenmaal per week ingezameld.

3. In afwijking van het eerste lid wordt huishoudelijk restafval bij inzamelvoorzieningen niet
volgens een vaste frequentie nabij elk perceel ingezameld.

4. In afwijking van het eerste lid wordt groente-, fruit- en tuinafval bij de op Bijlage 1 bij deze
verordening vermelde delen van Haarlem, niet afzonderlijk bij elk perceel ingezameld.

5. In afwijking van het eerste lid kan het college van burgemeester en wethouders vaststellen dat
huishoudelijk restafval en groente-, fruit- en tuinafval niet bij elk perceel, dan wel gestapelde
bouw, wordt ingezameld.

6. Het college van burgemeester en wethouders 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.

7. Waar een inzamelvoorziening of clusterplaats voor huishoudelijk restafval en/of gft-afval
aanwezig is nabij een perceel, mag de loopafstand maximaal 125 m. bedragen. Het college van
burgemeester en wethouders kan in bijzondere gevallen, zoals praktische belemmeringen in
verband met de verkeersveiligheid, de bereikbaarheid van de inzamelvoorziening door het
inzamelvoertuig, de aanwezigheid van kabels en leidingen en andere objecten in de openbare
ruimte, besluiten dat de afstand tussen de inzamelvoorziening bestemd voor restafval en/of
groente-, fruit- en tuinafval, en de betreffende percelen meer dan 125 meter bedraagt.

Artikel 6 Inzamelverbod huishoudelijke afvalstoffen behoudens aanwijzing

1. Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen.
2. Het verbod geldt niet voor de inzameldienst of andere inzamelaars.
3. Het verbod geldt niet voor personen of instanties die in het kader van

producentenverantwoordelijkheid bij algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling
een inzamelplicht hebben gekregen voor categorieën van huishoudelijke afvalstoffen.

HOOFDSTUK 3 – HET TER INZAMELING AANBIEDEN VAN HUISHOUDELIJKE
AFVALSTOFFEN

Artikel 7 Verbod op het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen aan anderen

Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling aan te bieden aan een ander dan de
inzameldienst, andere inzamelaars of de personen of instanties die in het kader van
producentenverantwoordelijkheid bij algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling een
inzamelplicht hebben voor categorieën van huishoudelijke afvalstoffen.

Artikel 8 Verbod op het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen door anderen dan
de gebruikers van percelen

1. Het is anderen dan gebruikers van percelen verboden om huishoudelijke afvalstoffen ter
inzameling aan te bieden aan de inzameldienst of aan andere inzamelaars.

2. In afwijking van het bepaalde onder lid 1, kan het college van burgemeester en wethouders
besluiten dat ook anderen dan de onder 1 genoemde gebruikers van percelen afval mogen
aanbieden op het brengdepot zoals genoemd in de artikelen 4 en 13.

Artikel 9 Afzonderlijk ter inzameling aanbieden

1. Het is verboden om de volgende categorieën huishoudelijke afvalstoffen anders dan
afzonderlijk ter inzameling aan te bieden:
a. groente-, fruit- en tuinafval
b. klein chemisch afval
c. verpakkingsglas
d. vlakglas
e. oud papier en karton
f. textiel
g. (afgedankte) elektrische en elektronische apparatuur (voorheen: wit- en bruingoed)
h. grof tuinafval
i. asbest en asbesthoudend afval
j. grof huishoudelijk afval



4

k. huishoudelijk restafval
l. metalen
m. banden
n. bitumenhoudend afval
o. gasdrukhouders
p. gips
q. harde kunststoffen
r. hout A (pallethout)
s. hout B (ongesorteerd)
t. hout C (geïmpregneerd)
u. kunststofverpakkingen
v. schoon puin

2. Het is verboden de aangewezen categorieën huishoudelijke afvalstoffen aan te bieden aan
anderen dan de krachtens het tweede lid aangewezen inzameldienst en andere inzamelaars.

3. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt, voorzover het groente-, fruit- en tuinafval betreft,
niet voor gebruikers van percelen waar het groente-, fruit- en tuinafval in gevolge artikel 5 lid 4
niet afzonderlijk wordt ingezameld.

4. Het in het derde lid gestelde verbod geldt niet voor het aanbieden van categorieën
huishoudelijke afvalstoffen aan personen of instanties die in het kader van
producentenverantwoordelijkheid bij algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling
een inzamelplicht hebben gekregen voor die categorieën huishoudelijke afvalstoffen.

Artikel 10 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelmiddel voor de
gebruiker van een perceel

1. Het is voor de gebruiker van een perceel ten behoeve van wie krachtens artikel 4, tweede lid,
voor een bepaalde categorie huishoudelijke afvalstoffen een inzamelmiddel is aangewezen of
van gemeentewege is verstrekt, verboden de betreffende afvalstoffen anders aan te bieden dan
via het daartoe aangewezen of verstrekte inzamelmiddel.

2. Het is verboden andere categorieën huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelmiddel aan te
bieden, dan de categorie waarvoor dit inzamelmiddel krachtens artikel 4, tweede lid, is
bestemd.

3. Het college van burgemeester en wethouders kan regels stellen omtrent de plaatsen en wijze
waarop huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelmiddel ter inzameling moeten worden
aangeboden.

4. Het college van burgemeester en wethouders 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 van burgemeester en wethouders regels stellen omtrent de voorwaarden waaronder
het inzamelmiddel is verstrekt, het gebruik en het reinigen daarvan.

6. Indien het inzamelmiddel niet van gemeentewege is verstrekt, kan het college van
burgemeester en wethouders eisen stellen aan het te gebruiken inzamelmiddel.

7. Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen op andere wijzen of plaatsen ter inzameling aan te
bieden dan krachtens dit artikel is bepaald.

8. Het is verboden voor anderen dan de gebruiker van een perceel ten behoeve van wie krachtens
artikel 4, tweede lid, een inzamelmiddel is verstrekt of aangewezen, hun afvalstoffen ter
inzameling aan te bieden via dit inzamelmiddel.

Artikel 11 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelvoorziening ten
behoeve van een groep percelen

1. Het is de gebruiker van een perceel voor wie krachtens artikel 4, tweede lid, mede ten behoeve
van zijn perceel een inzamelvoorziening voor een bepaalde categorie huishoudelijke
afvalstoffen is aangewezen, verboden de betreffende afvalstoffen anders aan te bieden dan via
de betreffende inzamelvoorziening.

2. Het is verboden andere categorieën huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelvoorziening
voor een aantal percelen aan te bieden, dan de categorie waarvoor deze inzamelvoorziening
krachtens artikel 4, tweede lid, is bestemd.

3. Het college van burgemeester en wethouders kan regels stellen ten aanzien van de wijze
waarop huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelvoorziening ten behoeve van een groep
percelen moeten worden aangeboden.

4. Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen op andere wijze aan te bieden via een
inzamelvoorziening ten behoeve van een groep percelen dan krachtens het derde lid is bepaald.

5. Het is verboden voor anderen dan de gebruikers van percelen voor wie krachtens artikel 4,
tweede lid, een inzamelvoorziening is aangewezen, huishoudelijke afvalstoffen aan te bieden
via deze inzamelvoorziening.
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Artikel 12 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via inzamelvoorzieningen op
wijkniveau

1. Het is verboden andere categorieën huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelvoorziening op
wijkniveau aan te bieden dan de categorie waarvoor de inzamelvoorziening krachtens artikel 4,
tweede lid, is bestemd.

2. Het college van burgemeester en wethouders kan regels stellen omtrent de wijze waarop
huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling kunnen worden aangeboden via een
inzamelvoorziening op wijkniveau.

3. Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen op andere wijze via een inzamelvoorziening op
wijkniveau ter inzameling aan te bieden dan krachtens het tweede lid is bepaald.

4. Het verbod in artikel 10, zevende lid, en artikel 11, vierde lid, geldt niet voor het aanbieden van
huishoudelijke afvalstoffen via inzamelvoorzieningen op wijkniveau overeenkomstig dit
artikel.

Artikel 13 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via een brengdepot op lokaal
of regionaal niveau

1. Het is verboden andere categorieën huishoudelijke afvalstoffen via een brengdepot op lokaal of
regionaal niveau aan te bieden dan de categorieën waarvoor het brengdepot krachtens artikel 4,
tweede lid, is bestemd.

2. Het college van burgemeester en wethouders kan regels stellen omtrent de wijze waarop
huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling kunnen worden aangeboden bij het brengdepot op
lokaal of regionaal niveau.

3. Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen op andere wijze via een brengdepot op lokaal of
regionaal niveau ter inzameling aan te bieden dan krachtens het tweede lid is bepaald.

4. Het verbod in artikel 10, zevende lid, en artikel 11, vierde lid, geldt niet voor het aanbieden van
huishoudelijke afvalstoffen via een brengdepot op lokaal of regionaal niveau overeenkomstig
dit artikel.

Artikel 14 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen zonder inzamelmiddel

1. Het college van burgemeester en wethouders kan categorieën huishoudelijke afvalstoffen
aanwijzen die zonder inzamelmiddel als bedoeld in artikel 4 van deze verordening ter
inzameling kunnen worden aangeboden.

2. Het college van burgemeester en wethouders kan regels stellen over de plaatsen en wijze
waarop deze categorieën huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling moeten worden
aangeboden.

3. Het college van burgemeester en wethouders kan regels stellen over het maximale gewicht, de
maximale afmetingen en het maximale volume van deze categorieën huishoudelijke
afvalstoffen dat per keer kan worden aangeboden.

4. Het is verboden deze categorieën huishoudelijke afvalstoffen op andere wijze ter inzameling
aan te bieden dan krachtens dit artikel is bepaald.

Artikel 15 Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

1. Het college van burgemeester en wethouders stelt de dagen en tijden vast waarop categorieën
huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling kunnen worden aangeboden.

2. Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen op andere dagen en tijden ter inzameling aan te
bieden dan krachtens het eerste lid is bepaald.

Artikel 16 Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

In afwijking van hetgeen in deze paragraaf is bepaald kan het college van burgemeester en
wethouders regels stellen omtrent het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van
huishoudelijke afvalstoffen aan de inzameldienst of andere inzamelaars.

HOOFDSTUK 4 – DE INZAMELING VAN BEDRIJFSAFVALSTOFFEN

Artikel 17 Inzameling bedrijfsafvalstoffen door de inzameldienst

Het college van burgemeester en wethouders kan categorieën bedrijfsafvalstoffen aanwijzen die
door de inzameldienst worden ingezameld.
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Artikel 18 Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst

1. Het is verboden bedrijfsafvalstoffen aan te bieden aan de inzameldienst.
2. Het verbod geldt niet voor de krachtens artikel 17 aangewezen categorieën bedrijfsafvalstoffen,

voorzover degene die gebruik maakt van de inzameling door de inzameldienst voldoet aan de
daarmee ontstane belastingplicht op grond van de verordening Reinigingsrechten.

3. Het college van burgemeester en wethouders kan regels stellen omtrent de dagen, tijden,
wijzen en plaatsen waarop de krachtens artikel 17 aangewezen bedrijfsafvalstoffen aan de
inzameldienst ter inzameling kunnen worden aangeboden.

4. Het is verboden de krachtens artikel 17 aangewezen bedrijfsafvalstoffen ter inzameling aan te
bieden in strijd met deze regels.

Artikel 19 Het ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de
inzameldienst

1. Het college van burgemeester en wethouders kan regels stellen voor het ter inzameling
aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst.

2. Het is verboden bedrijfsafvalstoffen ter inzameling aan te bieden in strijd met deze regels.

HOOFDSTUK 5 – ZWERFAFVAL

Artikel 20 Voorkomen van diffuse milieuverontreiniging

1. Het is verboden buiten een daarvoor door het college van burgemeester en wethouders
bestemde plaats en buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer een afvalstof, stof
of voorwerp op of in de bodem te brengen, te storten, te houden, achter te laten of anderszins te
plaatsen op een wijze die aanleiding kan geven tot hinder of nadelige beïnvloeding van het
milieu.

2. Het college van burgemeester en wethouders kan van het verbod ontheffing verlenen.
3. Het verbod is niet van toepassing op:

a. het overeenkomstig deze verordening ter inzameling aanbieden van huishoudelijke
afvalstoffen of bedrijfsafvalstoffen;

b. het thuiscomposteren van groente-, fruit- en tuinafval;
c. voor zover de (afval)stoffen tijdelijk op de weg geraken of worden gebracht als

onvermijdelijk gevolg van het laden, lossen of vervoeren van afvalstoffen dan wel het
verrichten van andere werkzaamheden op of aan de weg.

4. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor zover de Wet bodembescherming of het
Bouwstoffenbesluit voorziet in de beoogde bescherming van het milieu.

Artikel 21 Achterlaten van straatafval

1. Het is verboden straatafval in de openbare ruimte achter te laten zonder gebruik te maken van
de van gemeentewege of anderszins geplaatste of voorgeschreven bakken, manden of
soortgelijke voorwerpen.

2. Het is verboden om andere afvalstoffen dan straatafval achter te laten in daartoe van
gemeentewege of anderszins geplaatste of voorgeschreven (prulle)bakken, manden of
soortgelijke voorwerpen.

Artikel 22 Voorkomen van zwerfafval bij ter inzameling gereed staande afvalstoffen

1. Het is verboden afvalstoffen, of inzamelmiddelen, welke ter inzameling gereed staan, te
doorzoeken en/of te verspreiden.

2. Het is verboden tegen afvalstoffen of inzamelmiddelen, die ter inzameling gereed staan, te
stoten, te schoppen, deze te beschadigen of omver te werpen.

Artikel 23 Afvalbakken in inrichtingen voor het verbruiken van eet- en drinkwaren

1. De houder of beheerder van een inrichting waar eet- of drinkwaren worden verkocht die ter
plaatse kunnen worden genuttigd, is verplicht:
a. een afvalbak, -mand of soortgelijk voorwerp in of nabij de inrichting op een duidelijk

zichtbare plaats aanwezig te hebben, waarin het publiek afval kan achterlaten;
b. zorg te dragen dat deze afvalbak, -mand of soortgelijk voorwerp van een zodanige

constructie is dat het afval daarin deugdelijk geborgen blijft en dat die afvalbak, -mand of
voorwerp steeds tijdig wordt geledigd;

c. zorg te dragen dat dagelijks, uiterlijk een uur na sluiting van de inrichting, doch in ieder
geval terstond op eerste aanzegging van een ambtenaar, belast met de toezicht op de
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naleving van dit artikel, in de nabijheid van de inrichting achtergebleven afval, voorzover
kennelijk uit of van die inrichting afkomstig, wordt opgeruimd.

2. De in het eerste lid gestelde verplichtingen gelden niet voor zover op de Wet Milieubeheer
gebaseerde voorschriften van toepassing zijn.

Artikel 24 Zwerfafval bij vervoeren, laden en lossen of overige werkzaamheden

1. Het is verboden afvalstoffen, stoffen of voorwerpen op zodanige wijze te laden, te lossen of te
vervoeren of andere werkzaamheden te verrichten, dat de weg wordt verontreinigd of het
milieu nadelig kan worden beïnvloed.

2. Indien bij het laden, lossen of vervoeren van afvalstoffen, stoffen of voorwerpen deze weg
wordt verontreinigd of het milieu nadelig wordt beïnvloed, is degene die genoemde
werkzaamheden verricht alsmede diens opdrachtgever verplicht deze weg te reinigen of te laten
reinigen:
a. direct na het ontstaan van de verontreiniging, indien de verontreiniging gevaar voor de

veiligheid van het verkeer of beschadiging van het wegdek oplevert;
b. direct na beëindiging van de werkzaamheden, indien de verontreiniging geen gevaar voor

de veiligheid van het verkeer of beschadiging van het wegdek oplevert;
c. indien de werkzaamheden langer dan een dag duren, elke dag direct na beëindiging van de

werkzaamheden.
3. Het in het eerste lid gestelde verbod is niet van toepassing, voor zover daarin al wordt voorzien

bij of krachtens andere regelgeving.

HOOFDSTUK 6 – OVERIGE ONDERWERPEN DIE DE VERORDENING AANGAAN

Artikel 25 Verbod opslag van afvalstoffen

1. Het is verboden afvalstoffen op een voor het publiek zichtbare plaats in de open lucht en buiten
een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer op te slaan of opgeslagen te hebben, of de
afvalstoffen op een zodanige wijze op te slaan of opgeslagen te hebben, dat overlast ontstaat
voor de omgeving.

2. Het college van burgemeester en wethouders kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid
gestelde verbod.

3. Het verbod is niet van toepassing op het overdragen of ter inzameling aanbieden van
huishoudelijke afvalstoffen aan de inzameldienst, andere inzamelaars of de personen of
instanties die in het kader van producentenverantwoordelijkheid bij algemene maatregel van
bestuur of ministeriële regeling een inzamelplicht hebben voor categorieën van huishoudelijke
afvalstoffen.

Artikel 26 Afgifte autowrakken afkomstig uit een huishouden

Het is de eigenaar of kentekenhouder verboden zich te ontdoen van een autowrak, dat afkomstig is
van een huishouden, anders dan door afgifte aan inrichtingen, genoemd in artikel 6 van het Besluit
Beheer Autowrakken.

HOOFDSTUK 7 – SLOTBEPALINGEN

Artikel 27 Strafbepaling

Een gedraging in strijd met de volgende artikelen is een strafbaar feit in de zin van artikel 1a, onder
3º, Wet op de economische delicten:
Artikel 7 verbod op het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen aan

anderen;
Artikel 8 verbod op het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen door

anderen dan gebruikers van percelen;
Artikel 9 afzonderlijk ter inzameling aanbieden;
Artikel 10 ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelmiddel

voor de gebruiker van een perceel;
Artikel 11 ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via een

inzamelvoorziening ten behoeve van een groep percelen;
Artikel 12 ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via

inzamelvoorzieningen op wijkniveau;
Artikel 13 ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via een brengdepot op

lokaal of regionaal niveau;
Artikel 14 ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen zonder inzamelmiddel;
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Artikel 15 dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden;
Artikel 18 ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst;
Artikel 19 het ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de

inzameldienst;
Artikel 20 voorkomen van diffuse milieuverontreiniging;
Artikel 21 achterlaten van straatafval;
Artikel 22 voorkomen van zwerfafval bij ter inzameling gereed staande afvalstoffen;
Artikel 23 afvalbakken in inrichtingen voor het verbruiken van eet- en drinkwaren;
Artikel 24 zwerfafval bij vervoeren, laden en lossen of overige werkzaamheden;
Artikel 25 verbod opslag van afvalstoffen;
Artikel 26 afgifte autowrakken afkomstig uit een huishouden;

Artikel 28 Toezichthouders

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de
krachtens artikel 18.4, derde lid, van de wet aangewezen ambtenaren.

Artikel 29 Inwerkingtreding

1. Deze verordening treedt in werking zes weken na de dag van bekendmaking.
2. De afvalstoffenverordening voor de gemeente Haarlem 2006 wordt ingetrokken.

Artikel 30 Overgangsbepaling

1. Vergunningen en ontheffingen verleend krachtens de verordening bedoeld in artikel 29, tweede
lid, blijven, indien en voor zover het gebod of het verbod waarop de vergunning of ontheffing
betrekking heeft, ook vervat is in deze verordening en voor zover zij niet eerder zijn vervallen
of ingetrokken, nog gedurende 52 weken na de inwerkingtreding van deze verordening van
kracht.

2. Voorschriften en beperkingen opgelegd krachtens de verordening bedoeld in artikel 29, tweede
lid, blijven - indien en voor zover de bepalingen ingevolge welke deze voorschriften en
beperkingen zijn opgelegd, ook zijn vervat in deze verordening en voor zover zij niet eerder
zijn vervallen of ingetrokken, nog gedurende 52 weken na de inwerkingtreding van deze
verordening van kracht.

3. Indien voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om een
vergunning of ontheffing op grond van de verordening bedoeld in artikel 29, tweede lid, is
ingediend en voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening nog niet op die
aanvraag is beslist, wordt deze aanvraag beschouwd als een aanvraag tot aanwijzing, als
bedoeld in artikel 2 van deze verordening.

4. Op een aanhangig beroep of bezwaarschrift, betreffende een vergunning of ontheffing bedoeld
in het eerste lid, dan wel voorschrift of beperking bedoeld in het tweede lid dat voor of na het
tijdstip bedoeld in artikel 29, eerste lid, is ingekomen binnen de voordien geldende
beroepstermijn, wordt beslist met toepassing van de verordening bedoeld in artikel 29, tweede
lid.

5. In afwijking van het eerste lid, blijft een ontheffing van kracht, totdat onherroepelijk is beslist
op een aanvraag voor een, krachtens een in deze verordening overeenkomstig opgenomen
gebod of verbod vereiste ontheffing, indien deze aanvraag ten minste acht weken voor afloop
van de in het eerste lid genoemde termijn bij het bevoegde bestuursorgaan is ingediend.

6. De intrekking van de verordening bedoeld in artikel 29, tweede lid heeft geen gevolgen voor de
geldigheid van op basis van die verordening genomen nadere regels en aanwijzingsbesluiten,
indien en voorzover de rechtsgrond waarop de aanwijzingsbesluiten zijn gebaseerd ook vervat
is in deze verordening en voor zover zij niet eerder zijn vervallen of ingetrokken.

Artikel 31 citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: de Afvalstoffenverordening 2009

Vastgesteld bij raadsbesluit d.d. , nr. , gepubliceerd in de Stadskrant d.d.
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Bijlage 1, behorende bij artikel 5 lid 4

Wijken van de gemeente waar groente-, fruit- en tuinafval niet afzonderlijk bij de gestapelde bouw
of hoogbouw wordt ingezameld:
- Centrum
- Stationsbuurt
- Spaarnwouderbuurt
- Zijlweg-Oost
- Leidsebuurt
- Oude Amsterdamsebuurt
- Potgieterbuurt
- Van Zeggelenbuurt
- Waarderpolder
- Koninginnebuurt
- Rozenprieel
- Kleverparkbuurt
- Transvaalbuurt
- Indische Buurt-Zuid
- Frans Halsbuurt.
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TOELICHTING AFVALSTOFFENVERORDENING 2009

HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Definities uit de Wet milieubeheer (Wm)
In dit artikel zijn alleen die begripsomschrijvingen opgenomen die specifiek zijn voor deze
verordening. Relevante begrippen die al in artikel 1.1 van de Wet milieubeheer (hierna te noemen
Wm) zijn omschreven, worden, voorzover bij de omschrijving in de wet wordt aangesloten, niet in
dit artikel herhaald. Daarbij gaat het om de volgende begrippen.

Afvalstoffen Alle stoffen, preparaten of andere producten die behoren tot de
categorieën die zijn genoemd in bijlage I bij richtlijn nr.
2006/12/EG van het Europees Parlement en de Raad van
5 april 2006 betreffende afvalstoffen, waarvan de houder zich
ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

Doelmatig beheer van
afvalstoffen

Zodanig beheer van afvalstoffen dat daarbij rekening wordt
gehouden met het geldende afvalbeheersplan, dan wel de voor
de vaststelling van het plan geldende bepalingen, dan wel de
voorkeursvolgorde aangegeven in artikel 10.4, en de criteria,
genoemd in artikel 10.5, eerste lid.

Huishoudelijke afvalstoffen Afvalstoffen afkomstig uit particuliere huishoudens,
behoudens voor zover het ingezamelde bestanddelen van die
afvalstoffen betreft, die zijn aangewezen als gevaarlijke
afvalstoffen.

Bedrijfsafvalstoffen Afvalstoffen, niet zijnde huishoudelijke afvalstoffen of
gevaarlijke afvalstoffen.

Gevaarlijke afvalstoffen Bij ministeriële regeling als zodanig aangewezen afvalstoffen,
met inachtneming van ter zake voor Nederland verbindende
verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties.

Afvalbeheersplan Het afvalbeheersplan, bedoeld in artikel 10.3 Wm (Nb. LAP
2002-2012)

Afvalstoffenverordening De verordening, bedoeld in artikel 10.23 Wm
Beheer van afvalstoffen Inzameling, vervoer, nuttige toepassing of verwijdering van

afvalstoffen.
Nuttige toepassing De handelingen die zijn genoemd in bijlage II B bij richtlijn nr.

2006/12/EG van het Europees Parlement en de Raad van
5 april 2006 betreffende afvalstoffen.

Verwijdering De handelingen die zijn genoemd in bijlage II A bij richtlijn
nr. 2006/12/EG van het Europees Parlement en de Raad van
5 april 2006 betreffende afvalstoffen.

Grof huishoudelijk afval
Het begrip huishoudelijke afvalstoffen omvat ook grof huishoudelijk afval. Onder grof huisafval
worden verstaan ‘huishoudelijke afvalstoffen die te groot en te zwaar zijn om op dezelfde wijze als
de andere huishoudelijke afvalstoffen aan de inzameldienst te worden aangeboden’.

Straatafval, zwerfafval en illegale dumping
De Wet milieubeheer voorziet niet in een definitie van het begrip zwerfafval. Dit heeft te maken met
het feit dat het begrip in de praktijk weinig problemen oplevert, terwijl een juridisch sluitende
definitie moeilijk te geven is. In het Landelijk Afvalbeheersplan (LAP) is wel een definitie
opgenomen:
“Zwerfafval is afval dat door mensen bewust of onbewust is weggegooid of achtergelaten op
plaatsen die daar niet voor bestemd zijn of door indirect toedoen of nalatigheid van mensen op
zulke plaatsen terecht is gekomen. Dit afval bestaat voornamelijk uit verpakkingsmateriaal van
consumpties (blikjes, flesjes, wikkels, patatbakjes), sigarettenpeuken, kauwgomresten en allerhande
gebruiksgoederen als kranten, folders en tissues.”
Het verschil tussen straatafval en zwerfafval is dat straatafval, dat niet in een prullenmand wordt
achtergelaten, maar in de openbare ruimte terecht komt, zwerfafval wordt.

Onder zwerfafval wordt ook niet verstaan illegale dumping van afval. In tegenstelling tot bij
zwerfafval, gaat het bij illegale dumping niet om een of enkele restanten van consumptie, maar om
grotere hoeveelheden afval (bijvoorbeeld met een volume van ten minste en plastic tas). Bovendien
gaat het niet om afval dat uit nalatigheid of gemakzucht wordt achtergelaten of weggegooid. De
ontdoener kiest er namelijk zeer bewust voor om het afval niet via de daarvoor geëigende manier af
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te voeren, maar om het onbeheerd achter te laten in de openbare ruimte. Het kan zowel
huishoudelijk als bedrijfsafval zijn. Veel voorkomend illegaal gedumpt afval is huisvuil, tuinafval,
fietswrakken, accu’s, meubilair en autobanden. Ook het bijplaatsen van afval bij
inzamelvoorzieningen valt onder illegale dumping.

b. Inzamelen
Het begrip ‘inzamelen’ is gedefinieerd om uitdrukkelijk vast te leggen dat er sprake is van een brede
omschrijving. Hiervoor is gekozen om recht te doen aan het feit dat een gemeentelijke
inzamelstructuur steeds meer bestaat uit zowel haal- als brengvoorzieningen op verschillende
niveaus. Bovendien maakt een bredere omschrijving van het begrip inzamelen de veelheid van
termen uit de vorige modelbepalingen (‘aan te bieden of over te dragen’, ‘achterlaten’, etc.)
overbodig. Wel is een ondergrens aangebracht: voordat sprake kan zijn van inzamelen, dienen de
afvalstoffen ter inzameling te worden aangeboden. Voor de omschrijving van het begrip ‘ter
inzameling aanbieden’ geldt dezelfde brede invulling met betrekking tot haal- en
brengvoorzieningen, nu van de kant van degene die zich van afval wenst te ontdoen.

h. Gebruiker van een perceel
De omschrijving ‘gebruiker van een perceel’ sluit aan bij de begripsomschrijving in de VNG-
modelverordening reinigingsheffingen. Deze is opgenomen om te kunnen bepalen dat alleen
diegenen die in de gemeente betalen voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen, gebruik
mogen maken van de inzamelstructuur (zie de toelichting bij artikel 8) en de aangewezen
inzameldienst.

i. Straatafval, zwerfafval en illegale dumping
Straatafval wordt gedefinieerd als “huishoudelijke afvalstoffen van zeer beperkte omvang en
gewicht, zoals proppen, papier, sigarettenpeuken, kauwgom, plastic bekertjes en blikjes,
verpakkingsmateriaal, etenswaren, niet zijnde klein chemisch afval, ontstaan buiten een perceel”.
Bij straatafval is destijds in Haarlem de term ‘hondenpoep’ toegevoegd, zodat de straatprullebakken
uitdrukkelijk ook hiervoor bestemd zijn.

j. Wegen en k. motorrijtuigen
De omschrijvingen van de begrippen ‘wegen’ en ‘motorrijtuigen’ zijn ontleend aan de
Wegenverkeerswet 1994.

HOOFDSTUK 2 - INZAMELING VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN

Artikel 2 Aanwijzing inzameldienst en andere inzamelaars

Eerste lid: De aanwijzing van de inzameldienst bij uitvoeringsbesluit
De gemeente is op basis van artikel 10.24, eerste lid, onder a, Wm verplicht bij of krachtens de
verordening een inzameldienst aan te wijzen voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen.
Hoewel de inzameldienst ook direct in de verordening kan worden aangewezen, is er in de
modelverordening voor gekozen de aanwijzing in het uitvoeringsbesluit op te nemen. Indien de
inzameldienst wordt gewijzigd hoeft slechts het besluit te worden aangepast en niet de hele
verordening.

Tweede lid: De aanwijzing van andere inzamelaars
De brede grondslag van de afvalstoffenverordening ten aanzien van huishoudelijk afval is
vastgelegd in artikel 10.24, tweede lid, Wm. Op basis hiervan kunnen regels worden gesteld voor
het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen. Zoals de Memorie van Toelichting stelt, gaat het
hierbij vooral om de inzameling van bestanddelen van het huishoudelijk afval door anderen dan de
inzameldienst.

Detaillisten/reparatiebedrijven
De aanwijzing op grond van het tweede lid van dit artikel kan ook worden gebruikt om detaillisten
die bijvoorbeeld batterijen van particulieren inzamelen, op hun verzoek aan te merken als
inzamelpunt. In het kader van de aanwijzing als inzamelpunt kunnen nadere afspraken worden
gemaakt met de inzamelende persoon of instantie over bijvoorbeeld de wijze van inzameling, opslag
en de afgifte aan de gemeente, monitoring, etc.
Indien detaillisten en/of reparatiebedrijven in een AMvB, of ministeriële regeling zijn aangewezen
als inzamelende instantie is de gemeente niet bevoegd daarover nadere regels te stellen. Dit betekent
dat detaillisten en/of reparatiebedrijven geen aanwijzing van de gemeente nodig hebben om
huishoudelijke apparaten in te nemen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Regeling beheer elektrische en
elektronische apparatuur.
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Derde lid: Voorschriften en beperkingen
De tekst van dit artikel sluit aan bij artikel 3 van de APV: Voorschriften en beperkingen. Deze
voorschriften en beperkingen worden vervolgens nader gespecificeerd in het uitvoeringsbesluit. De
voorschriften en beperkingen kunnen voortvloeien uit het gemeentelijk afvalbeleidsplan.

Artikel 3 Afzonderlijke inzameling

Afstemming met artikel 9
In artikel 9 is een verbod opgenomen om opgesomde categorieën anders dan afzonderlijk ter
inzameling aan te bieden. Afstemming van artikel 3 met artikel 9 is gewenst.

LAP
Het Landelijk afvalbeheerplan (LAP) benoemt in hoofdstuk 14 van deel 1 Beleidskader de volgende
door de consument te scheiden afvalstoffen: groente-, fruit- en tuinafval, papier en karton, glas,
textiel, wit- en bruingoed, klein chemisch afval, en componenten van grof huishoudelijk afval (grof
tuinafval, huishoudelijk bouw- en sloopafval, waaronder verduurzaamd hout). Bij het vaststellen of
wijzigen van de afvalstoffenverordening dient rekening te worden gehouden met het LAP. In de
opsomming in het eerste lid van dit artikel is daarom aangesloten bij het LAP.

PMV
Gemeenten kunnen daarnaast op basis van de provinciale milieuverordening worden verplicht om
bepaalde categorieën huishoudelijke afvalstoffen afzonderlijk in te zamelen en daarover regels op te
nemen in de verordening. De PMV Noord-Holland bepaalt dat tenminste klein chemisch afval, glas,
papier en karton, textiel en wit- en bruingoed waarop het Besluit beheer wit- en bruingoed van
toepassing is, afzonderlijk moeten worden ingezameld. De PMV’s worden op termijn vervangen
door amvb’s.

GFT-afval
Artikel 10.21 tweede lid, Wm verplicht gemeenten in ieder geval tot de afzonderlijke inzameling
van groente-, fruit- en tuinafval (GFT-afval). Afwijking van deze verplichting is mogelijk in het
belang van een doelmatig beheer van huishoudelijke afvalstoffen (zie de toelichting bij artikel 5).

(Afgedankte) elektrische en elektronische apparatuur (voorheen wit- en bruingoed)
Op 13 augustus 2004 is het Besluit beheer wit- en bruingoed ingetrokken en zijn de Regeling beheer
elektrische en elektronische apparatuur en het Besluit beheer elektrische en elektronische apparatuur
in werking getreden. Op grond van deze regelgeving dient de gemeente er zorg voor te dragen dat
afgedankte elektrische en elektronische apparatuur gescheiden wordt ingezameld. Er dient zowel
een haal- als brengvoorziening te zijn. De gescheiden inzamelplicht bestond ook al onder de oude
regeling.

Asbest
In Haarlem wordt (huishoudelijk) asbest en asbesthoudend afval afzonderlijk ingezameld. Het
betreft uitsluitend een brengsysteem.

Textiel
Textiel is een afvalstof in de zin van artikel 1.1, eerste lid, Wm. Dit blijkt uit een uitspraak
(voorlopige voorziening) van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRS 28-01-
2003, 200206958/1). Het ingezamelde textiel (draagbare en niet-draagbare kleding, lakens, dekens,
grote lappen stof en gordijnen) is aan te merken als een huishoudelijke afvalstof, omdat de
aangeboden kleding kennelijk ongesorteerd wordt aangeboden en daarom nog een
sorteerbewerking moet ondergaan. Een deel van de ingezamelde textiel kan namelijk gebruikt
worden overeenkomstig de oorspronkelijke bestemming, een deel is slechts geschikt voor een ander
gebruik en een deel is onbruikbaar. De Raad van State verwijst ook naar een uitspraak van het Hof
van Justitie, waarin werd geoordeeld dat het toepassingsgebied van het begrip afvalstof afhangt van
de term “zich ontdoen van”. In de genoemde feiten ligt volgens de Raad van State een aanwijzing
besloten dat de huishoudens zich van het textiel hebben willen ontdoen, voornemens zijn zich
daarvan te ontdoen of zich daarvan moeten ontdoen. De inzameling is daarom primair een
verantwoordelijkheid van de lokale gemeente.
Benadrukt moet worden dat de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State een voorlopige voorziening is en dat in een bodemprocedure anders kan worden bepaald.
Gesteld kan worden dat de gemeente op grond van artikel 10.21 Wm een zorgplicht heeft voor de
inzameling van textiel. Dat betekent overigens niet dat de gemeente deze inzameling zelf ter hand
moet nemen. De gemeente kan op grond van artikel 2, tweede lid, van deze afvalstoffenverordening
besluiten andere inzamelaars aanwijzen die met de inzameling van het textiel belast zijn.
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Aanvulling lijst met andere categorieën
De lijst genoemd in artikel 3 kan naar behoefte met andere categorieën worden uitgebreid. De
grondslag hiervoor is te vinden in artikel 10.21, derde lid, Wm, waarin gesteld wordt dat de raad kan
besluiten tot het afzonderlijk inzamelen van andere bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen.

Lid 2: Vaststellen omschrijving van de categorieen huishodelijke afvalstoffen
In het tweede lid van deze bepaling is bepaald dat het college van burgemeester en wethouders een
omschrijving kan vaststellen voor categorieën huishoudelijke afvalstoffen. Daarbij kan worden
aangegeven welke afvalstoffen in ieder geval wel en welke zeker niet behoren tot een bepaalde
categorie huishoudelijk afval. Het vastleggen van een omschrijving van de verschillende categorieën
huishoudelijke afvalstoffen is van belang om te kunnen ingrijpen bij vervuiling van de fracties
vanwege verkeerd aanbiedgedrag.

Artikel 4 Inzamelmiddelen en –voorzieningen

Niveaus van inzameling
In artikel 4 worden de niveaus van inzameling aangegeven. Hiermee wordt recht gedaan aan de
vervaging van het onderscheid tussen huis-aan-huisinzameling en inzameling via
brengvoorzieningen op verschillende niveaus.

Eerste lid, onder a: Inzameling bij elk perceel(haalsysteem)
De inzameling bij elk perceel is individueel en vindt plaats bij elke woning via een haalsysteem. De
bewoners maken gebruik van individuele inzamelmiddelen, zoals vuilniszakken of minicontainers.

Eerste lid, onder a en b: Inzameling nabij elk perceel: clusterplaatsen en gestapelde bouw
In afwijking van artikel 10.21 Wm kan de raad op grond van artikel 10.26 eerste lid, onder b, Wm
bij verordening besluiten dat - in plaats van bij elk perceel - nabij elk perceel wordt ingezameld. Zie
de toelichting bij artikel 10 lid 3 en 7 van de verordening.
Inzameling nabij elk perceel kan op de volgende manieren plaatsvinden, via clusterplaatsen en via
verzamelcontainers.
Indien een verzamelcontainer bijvoorbeeld naast een flat of bovenwoning staat en alleen daarvoor
bestemd is, geldt dit als inzameling bij een perceel, doch wanneer deze ook voor anderen bestemd is
en/of verderweg staat, geldt dit als inzamelen nabij een perceel.
Een clusterplaats is een plaats waar de burger het inzamelmiddel – bijvoorbeeld een rolemmer of
huisvuilzak – op de dag van inzameling naar toe brengt. Voorbeelden van clusterplaatsen zijn: een
pleintje, een parkeerplaats waar op de dag van inzameling niet mag worden geparkeerd of een
centrale plaats op de stoep. Soms is de clusterplaats door middel van speciale tegels aangegeven op
het trottoir.

Eerste lid, onder c: Inzamelvoorziening op wijkniveau
Geacht kan worden aan wijkcontainers waar de burger bijvoorbeeld glas, oud papier en karton en
textiel naar toe kan brengen.

Tweede lid: aanwijzing inzamelmiddel/-voorziening
Het college van burgemeester en wethouders kan voor iedere gebruiker van een perceel per
categorie huishoudelijke afvalstoffen aanwijzen via welk(e) inzamelmiddel of -voorziening wordt
ingezameld.
Krachtens dit artikel zal in ieder geval met betrekking tot huishoudelijk restafval en gft-afval
worden aangegeven waar ingezameld wordt middels (welke) inzamelmiddelen voor de gebruiker
van een perceel, dan wel middels (welke) inzamelvoorzieningen voor een groep gebruikers van
percelen. Dit is van belang in verband met het tegengaan van gebruik van bepaalde
inzamelmiddelen en -voorzieningen door gebruikers van percelen waarvoor deze niet bestemd zijn.
Wat betreft de inzamelvoorzieningen op wijkniveau en de brengdepots wordt volstaan met het
aanwijzen van de categorieën van huishoudelijk afval waarvoor de voorzieningen bestemd zijn. De
inzamelvoorzieningen op wijkniveau en brengdepots zijn alleen bestemd voor de inwoners van
Haarlem.
In de artikelen 10 tot en met 13 van deze verordening wordt diverse malen terugverwezen naar
hetgeen krachtens artikel 4 tweede lid is vastgelegd.

Artikel 5 Frequentie van inzamelen

Wekelijkse inzamelfrequentie (lid 1 en 2)
De gemeentelijke zorgplicht voor de inzameling van huishoudelijk afval en groente-, fruit- en
tuinafval bij of nabij elk perceel is op grond van artikel 10.21, eerste lid, respectievelijk tweede lid,
Wm gesteld op tenminste eenmaal per week. Artikel 10.26, eerste lid, onder b, Wm, biedt de
mogelijkheid om bij verordening af te wijken van de wekelijkse inzamelfrequentie van
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huishoudelijk afval en groente-, fruit- en tuinafval in het belang van een doelmatig beheer.
In Haarlem wordt sinds de invoering van gescheiden inzameling van gft-afval in delen van de
gemeente alternerend ingezameld: de ene week huishoudelijk restafval, de andere week gft-afval.
Hoofdregel is dat tenminste eenmaal per twee weken restafval en gft-afval bij of nabij percelen
wordt ingezameld.
Er zijn delen van de gemeente waar vaker wordt ingezameld; bijvoorbeeld tenminste éénmaal per
week, nl. in die delen waar het aangewezen inzamelmiddel de huisvuilzak is.

De wekelijkse inzamelplicht geldt uitdrukkelijk niet voor grove huishoudelijke afvalstoffen (zie
artikel 10.21 lid 1 Wm). Wel geldt voor deze categorie huishoudelijke afvalstoffen op grond van
artikel 10.22 lid 1 sub a en b Wm een zorgplicht.

Uitzondering I: inzameling middels inzamelvoorzieningen nabij elk perceel (lid 3)
Bij ondergrondse containers kan de frequentie soms iets lager liggen dan éénmaal per twee weken in
verband met het grote volume van deze containers.
Het derde lid is een uitwerking van artikel 10.26, eerste lid, onder b Wm, dat de mogelijkheid biedt
om – in het belang van een doelmatig beheer – huishoudelijke afvalstoffen nabij elk perceel in te
zamelen. Bij inzameling ‘nabij elk perceel’ kan bijvoorbeeld gedacht worden aan inzameling
middels clusterplaatsen (=verzamelplaatsen waar de rolcontainers of huisvuilzakken neergezet
moeten worden bij het ter inzameling aanbieden) en inzameling middels (ondergrondse)
verzamelcontainers.
Voor beide vormen van collectieve inzameling – inzamelcontainer en clusterplaats – geldt dat de
inzameling laagdrempelig moet zijn.
Voor de clusterplaats geldt dat dit het geval is als de afstand tussen perceel en clusterplaats niet
meer is dan 125 meter, waarbij het college in bijzondere gevallen deze norm mag overschrijden. Zie
de toelichting bij lid 7.
Voor de inzamelvoorzieningen geldt hetzelfde, echter aangevuld met een aantal extra eisen. Deze
eisen zijn: de inzamelvoorziening is voor een ieder goed bereikbaar en toegankelijk, de afvalstoffen
kunnen eenvoudig worden achtergelaten en er wordt tussen clusterplaatsen en overige
inzamelwijzen nabij elk perceel (de zogenaamde inzamelvoorzieningen gelegenheid gegeven om ten
minste 12 aaneengesloten uren per week huishoudelijke afvalstoffen aan te bieden.

Uitzondering II: het niet gescheiden inzamelen van gft-afval in een deel van de gemeente (lid 4)
Het vierde lid regelt het niet gescheiden inzamelen van gft-afval in een deel van de gemeente. De
raad kan ingevolge artikel 10.26 lid 1 sub c Wm, in afwijking van 10.21 Wm, bepalen dat in het
belang van een doelmatig beheer in een gedeelte van het grondgebied van de gemeente geen
huishoudelijke afvalstoffen worden ingezameld. Bij ‘een deel van de gemeente’ kan gedacht worden
aan het aanwijzen van bepaalde wijken, maar ook aan bepaalde bebouwingstypen. Hoewel in artikel
10.26 Wm niet wordt aangegeven dat dit ook expliciet kan gelden voor het scheiden van gft- afval,
wordt in de toelichting die mogelijkheid wel aangegeven. De Wet milieubeheer biedt dus de
mogelijkheid om af te wijken van de scheidingsplicht ex art. 10.21 lid 2, mits dit in het
Afvalstoffenbeleid wordt aangegeven.

De afwijking van de inzamelplicht voor het gft-afval geschiedt op basis van drie criteria, die in 1993
door het Afval Overlegorgaan (A.O.O.) zijn vastgesteld:

1. het gft-afval is structureel zo verontreinigd, dat de verwerkingsinrichting het gft-afval niet
accepteert en/of de verontreiniging is zo groot dat de kwaliteit van de geproduceerde gft-
compost niet voldoet aan de daaraan gestelde norm, door oorzaken waarop de gemeente
geen of onvoldoende invloed heeft;

2. indien op grond van milieuhygiënische bezwaren (zoals de ruimte in en om de woning)
het gescheiden bewaren, aanbieden en inzamelen van gft-afval (nog) niet wenselijk is;

3. indien de invoering van gescheiden inzameling van gft-afval in de oude binnenstad en
hoogbouwwijken leidt tot een onevenredig hoog kostenniveau van de verwijdering van
gft-afval. Onder ‘onevenredig’ hoog wordt hier een kostenniveau verstaan dat
aanmerkelijk hoger ligt dan bij integrale inzameling van huishoudelijk afval.

De afwijking dient bij verordening te gebeuren: de straten/wijken waar dit geldt dienen dus in de
verordening zelf te worden genoemd. Deze zullen worden opgenomen in een bijlage bij de
verordening.

In Haarlem wordt in een aantal wijken het groente-, fruit- en tuinafval niet afzonderlijk ingezameld.
In deze wijken wordt het huishoudelijk afval namelijk middels de huisvuilzak ingezameld. De
bewoners mogen hun groente-, fruit en tuinafval daar tezamen met hun huishoudelijk restafval
aanbieden. Bij de benoeming van de wijken waar het groente-, fruit- en tuinafval deels niet (meer)
gescheiden wordt ingezameld is uitgegaan van de benaming en indeling van Bureau Onderzoek en
Statistiek.
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Het niet bij een perceel inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen (lid 5)
Het vijfde lid regelt het niet bij elk perceel inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen in een deel
van de gemeente. De basis hiervoor wordt gevonden in artikel 10.26, eerste lid, onder c, Wm. De
raad kan namelijk, in afwijking van 10.21 Wm, bepalen dat - in het belang van een doelmatig beheer
- in een gedeelte van het grondgebied van de gemeente geen huishoudelijke afvalstoffen worden
ingezameld. Bij ‘een deel van de gemeente’ kan gedacht worden aan het aanwijzen van bepaalde
wijken, maar ook aan bepaalde bebouwingstypen (zoals de hoogbouw of gestapelde bouw). Indien
de raad besluit tot het niet bij elk perceel inzamelen is zij verplicht om de inspraakverordening toe te
passen (zie artikel 10.26, tweede lid, Wm). Daarnaast is het college van burgemeester en
wethouders verplicht om de inspecteur op de hoogte te stellen van het voornemen tot dit besluit (zie
artikel 10.26, derde lid, Wm).

Frequentie inzamelen andere categorieen huishoudelijke afvalstoffen (lid 6)
Het college van burgemeester en wethouders kan op basis van het zesde lid de frequentie van
inzameling bij elk perceel bepalen van andere categorieën huishoudelijke afvalstoffen dan
huishoudelijk restafval en groente-, fruit- en tuinafval. Dit artikel heeft alleen betrekking op de
categorieën huishoudelijke afvalstoffen die afzonderlijk bij elk perceel worden ingezameld en is
beperkt tot het regelen van de frequentie van inzamelen.

Loopafstand maximaal 125 meter (lid 7)
Voor de clusterplaatsen en inzamelvoorzieningen geldt geen maximum betreffende de loopafstand
tussen perceel en inzamelvoorziening. Gemeenten zijn vrij om de locatiebepaling van de
ondergrondse afvalcontainer naar eigen inzicht, niet gebonden aan dwingende afstandsbepalingen,
in te vullen. De gemeente Haarlem maakt echter wel de keuze om een voorschrift hiervoor op te
stellen. Op deze wijze heeft de burger enige rechtszekerheid aangaande de afstand van zijn perceel
naar de afvalinzamelvoorziening. De gemeente kiest ervoor om een afstand van 125 meter als
maximum aan te houden. Dit is de afstand van perceel naar clusterplaats of inzamelvoorziening.
Het College van Burgemeester en Wethouders heeft in voorkomende gevallen de bevoegdheid om
van de vastgestelde afstand af te wijken. Dit zal vooral spelen bij de uitbreiding van de
ondergrondse inzameling, waarbij het een enkele keer kan voorkomen dat de loopafstand van 125
m. door omstandigheden als genoemd in dit lid voor een aantal percelen niet haalbaar is. Tevens kan
gedacht worden aan het laten aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen op de hoeken van straten
die overdag middels verkeerspalen zijn afgesloten, of straten die dusdanig smal zijn dat de
inzamelwagen daar niet bij kan: daarbij kan het een enkele keer voor komen dat de loopafstand van
125 m. voor enkele percelen overschreden wordt.

Milieuplein
Indien de gemeente op grond van artikel 10.26 Wm bij verordening afwijkt van de
inzamelfrequentie genoemd in artikel 10.21 Wm, is zij op grond van artikel 10.27 Wm verplicht om
op ten minste één daartoe ter beschikking gestelde plaats binnen de gemeente in voldoende mate
gelegenheid te bieden om huishoudelijke afvalstoffen achter te laten Het college van burgemeester
en wethouders wijst hiertoe bij aanwijzingsbesluit binnen de gemeente een locatie aan. Dit is voor
Haarlem het Milieuplein.

Artikel 6 Inzamelverbod huishoudelijke afvalstoffen behoudens aanwijzing

De inzameling
Gemeenten zijn belast met de zorgplicht voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen. Zij
hebben daarmee ook het recht om te bepalen dat het verboden is aan andere dan de door het college
aangewezen inzameldienst en instanties om huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen.

Tweede lid
In dit kader is de brede omschrijving die in artikel 1 is gegeven van het begrip inzamelen van
belang. Ook het innemen van huishoudelijke afvalstoffen in de winkel (bijvoorbeeld batterijen, tl-
lampen e.d.) valt hieronder. Wanneer de gemeente deze serviceverlening op prijs stelt, kunnen de
betreffende winkels op grond van artikel 2, tweede lid, door het college van burgemeester en
wethouders worden aangewezen als inzamelende persoon of instantie.

Derde lid
Het derde lid is nodig omdat het inzamelverbod behoudens aanwijzing niet mag gelden voor
personen of instanties die bij AMvB of ministeriële regeling in het kader van
producentenverantwoordelijkheid een inzamelplicht hebben gekregen.

Artikel 7 Verbod op het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen aan anderen

Burgers mogen hun afvalstoffen alleen aanbieden aan de krachtens in het eerste lid van artikel 2
aangewezen inzameldienst, andere inzamelaars die zijn aangewezen krachtens het tweede lid van
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artikel 2 en personen of instanties die in het kader van producentenverantwoordelijkheid bij AMvB
of ministeriële regeling een inzamelplicht hebben (zie de toelichting bij artikel 2 en artikel 6). In dit
geval mag de burger zijn huishoudelijke afvalstoffen, zoals elektrische en elektronische apparatuur,
ook aan deze personen of instanties aanbieden.

Artikel 8 Verbod op het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen door anderen dan
gebruikers van percelen

Eerste lid
Dit artikel bepaalt dat alleen diegenen die binnen de gemeente afvalstoffenheffing betalen,
huishoudelijke afvalstoffen mogen aanbieden aan de inzameldienst. Achtergrond van dit artikel is
de toename in het illegaal aanbieden van afvalstoffen door inwoners van andere gemeenten
(afvaltoerisme) of door bedrijven van binnen en buiten de eigen gemeente, die op deze manier de
kosten van de verwijdering van hun afvalstoffen willen ontlopen.
De keuze voor de formulering ‘de gebruikers van percelen’ is gekoppeld aan die van de
Verordening Afvalstoffenheffing.

Tweede lid
Hierbij kan gedacht worden aan het (tegen betaling) laten aanbieden van bedrijfsafval. Op dit
moment mogen bedrijven slechts kleine hoeveelheden klein gevaarlijk afval naar het Milieuplein
brengen.

Artikel 9 Afzonderlijk ter inzameling aanbieden

Dit artikel sluit aan bij artikel 3 van deze verordening. In artikel 3 is een opsomming opgenomen
van de categorieen huishoudelijke afvalstoffen die afzonderlijk worden ingezameld. Artikel 3 houdt
een verbod in voor de burger deze afvalstoffen anders dan afzonderlijk aan te bieden. Zie de
toelichting bij artikel 3.

Gft-afval (lid 3)
De gebruikers van percelen waar het groente-, fruit- en tuinafval niet afzonderlijk wordt
ingezameld, mogen hun groente-, fruit- en tuinafval tezamen met hun restafval aanbieden.

Vierde lid
Het vierde lid is nodig, omdat het verbod op het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen aan een
ander dan de inzameldienst of andere inzamelaars niet mag gelden voor het aanbieden van afval aan
personen of instanties die bij AMvB of ministeriële regeling in het kader van
producentenverantwoordelijkheid een inzamelplicht hebben gekregen.

Artikel 10 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelmiddel voor de
gebruiker van een perceel

Bij inzamelmiddelen kan gedacht worden aan inzamelmiddelen zoals rolemmers, huisvuilzakken
kratjes, kca-boxen en big bags.
De inzamelmiddelen kunnen al dan niet van gemeentewege worden verstrekt.
Het eerste lid betreft het verbod om categorieën huishoudelijke afvalstoffen anders aan te bieden
dan via een aangewezen of van gemeentewege verstrekt inzamelmiddel.
Het tweede lid betreft een verbod om categorieën huishoudelijke afvalstoffen anders aan te bieden
dan via een het daarvoor aangewezen inzamelmiddel. De burger dient dit aangewezen
inzamelmiddel in de meeste gevallen zelf aan te schaffen.
In het onderstaande wordt (niet uitputtend) aangegeven welke regels door het college van
burgemeester en wethouders kunnen worden opgesteld.

Uitvoeringsbesluit op grond van het derde lid: plaats
Bepaald kan worden dat het inzamelmiddel op de krachtens artikel 20 vastgestelde inzameldag
langs de inzamelroute op de weg kan worden geplaatst, eventueel uit te breiden met nadere
aanwijzingen voor een specifiek (verzamel)punt voor het plaatsen van de inzamelmiddelen. Dit kan
gebeuren vanuit oogpunt van verkeersveiligheid, maar bijvoorbeeld ook om redenen van doelmatige
inzameling en arbeidsbelasting. In de Wet milieubeheer (‘inzameling nabij de percelen’) is hiervoor
uitdrukkelijk de bevoegdheid gecreëerd. Zie de toelichting bij artikel 4 en 5.
Verder kan worden bepaald dat het inzamelmiddel zodanig op de weg moet worden geplaatst dat het
voetgangers- en overige verkeer niet wordt gehinderd of in de doorgang wordt belemmerd en gevaar
of schade wordt voorkomen.

Uitvoeringsbesluit op grond van het vierde lid: gewicht
Het maximaal toelaatbare gewicht zal onder meer samenhangen met de wijze van inzameling, de
toelaatbare arbeidsbelasting van de huisvuilbeladers en het gebruikte inzamelvoertuig. Behalve een
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beperking aan het gewicht per inzamelmiddel kan ook een beperking worden opgelegd naar aantal
inzamelmiddelen dat per keer mag worden aangeboden. Er kan op dit punt een koppeling worden
gelegd met de tarieven in de verordening Afvalstoffenheffing.

Uitvoeringsbesluit op grond van het vijfde lid: verstrekking inzamelmiddelen
Voorwaarden waaronder het inzamelmiddel wordt verstrekt. Op grond hiervan kan het college van
burgemeester en wethouders regels stellen over voorwaarden waaronder het inzamelmiddel wordt
verstrekt. Gedacht kan worden aan de juridische basis van de verstrekking (bijvoorbeeld
bruikleenovereenkomst), regels in geval van verhuizing van een gebruiker van een perceel,
aansprakelijkheid voor de schade of verdwijning van het verstrekte inzamelmiddel.
Met betrekking tot het gebruik van vaste inzamelmiddelen kunnen bijvoorbeeld regels worden
gesteld romd het aanbrengen van veranderingen aan de (rol)container. Daarnaast kan bijvoorbeeld
worden gedacht aan een verbod op het deponeren van hete vloeistoffen in de container. Bepaald kan
worden dat het inzamelmiddel in het belang van een doelmatige verwijdering – voorkomen dat afval
in de rolemmer blijft plakken) regelmatig wordt gereinigd. De burger kan dit eventueel uitbesteden,
maar blijft zelf verantwoordelijk voor de naleving van de regels gesteld krachtens de verordening.

Uitvoeringsbesluit op grond van het zesde lid: eisen aan de inzamelmiddelen
Eisen aan het inzamelmiddel. Wanneer het inzamelmiddel niet door de gemeente wordt verstrekt,
kan worden vereist dat het inzamelmiddel aan bepaalde normen voldoet (bijvoorbeeld de NEN-
norm/KOMO-keurmerk voor huisvuilzakken). Ook kan via deze bepaling worden geregeld dat
alleen huisvuilzakken met een gepatenteerde gemeentelijke opdruk mogen worden gebruikt indien
wordt gewerkt met een systeem van dure zakken als vorm van tariefdifferentiatie. Voor bepaalde
categorieën huishoudelijke afvalstoffen (bijvoorbeeld asbest) kunnen specifieke eisen aan het
inzamelmiddel worden gesteld.

Achtste lid
Het is hier natuurlijk niet bedoeld te verbieden dat iemand anders – zoals een gezinslid, een van de
buren, of de thuishulp – namens de gebruiker van het perceel (dit is degene die de
afvalstoffenheffing betaald) het inzamelmiddel buiten zet.

Artikel 11 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelvoorziening ten
behoeve van een groep percelen

Artikel 11 betreft inzamelvoorzieningen nabij een aantal percelen, voor huishoudelijk restafval en
groente-, fruit- en tuinafval, zoals cocons, rolemmers op standaard en boven- en ondergrondse
verzamelcontainers.
Door het college van burgemeester en wethouders worden ten aanzien van inzamelvoorzieningen
ten behoeve van een groep percelen krachtens het derde lid regels gesteld omtrent de wijze van
aanbieding

Artikel 12 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via inzamelvoorzieningen op
wijkniveau

Bij inzamelvoorzieningen op wijkniveau kan in de eerste plaats worden gedacht aan glas-, textiel-,
en papiercontainers. Ook een mobiele inzamelvoorziening, zoals een chemokar, valt onder dit
artikel.
Het gebruik van de wijkvoorzieningen is niet beperkt tot de gebruikers van een bepaalde groep
percelen.
Door het college van burgemeester en wethouders worden ten aanzien van inzamelvoorzieningen op
wijkniveau regels gesteld omtrent de wijze van aanbieding

Artikel 13 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via een brengdepot op lokaal
of regionaal niveau

Brengdepot
Met de term ‘brengdepot’ wordt gedoeld op bemande voorzieningen op lokaal of regionaal niveau
waar meerdere afvalcomponenten heen kunnen worden gebracht.
Wanneer het een brengdepot op regionaal niveau betreft, zal de vaststelling van de wijze waarop
afvalstoffen bij het depot kunnen worden aangeboden, vaak overgedragen zijn aan het bestuur van
de regio.

Wettelijke plicht brengdepots in een aantal gevallen
Op grond van artikel 10.27 Wm is een gemeente in een aantal gevallen verplicht om op tenminste
één daartoe ter beschikking gestelde plaats binnen de gemeente (of binnen de gemeenten waarmee
wordt samengewerkt) een brengdepot te realiseren. Het gaat om de gevallen waarin de raad op
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grond van artikel 10.26, eerste lid, onder a, b en c, Wm afwijkt van artikel 10.21 Wm. Zie
toelichting artikel 10 lid 10.

Artikel 14 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen zonder inzamelmiddel

De mogelijkheid om huishoudelijke afvalstoffen te kunnen aanbieden zonder inzamelmiddel of -
voorziening (bij het perceel of op een ander inzamelniveau) is vooral van belang voor grof afval,
grote elektrische apparaten e.d..
Bepaald kan bijvoorbeeld worden dat bepaalde afvalstoffen gebundeld aangeboden dienen te
worden

Gewicht, volume, afmetingen
Op grond van het derde lid kunnen regels gesteld worden over het volume, gewicht, of afmetingen.
Het maximaal toelaatbare gewicht, volume (per keer) en afmeting zal onder meer samenhangen met
de wijze van inzameling, de toelaatbare arbeidsbelasting van de huisvuilbeladers en het gebruikte
inzamelvoertuig. Vooral bij het ophalen van grof afval zal het van belang zijn dit vast te leggen.

Artikel 15 Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

Uitvoeringsbesluit op grond van het eerste lid
Bij het vaststellen van de dagen en tijden wordt in het besluit van het college van burgemeester en
wethouders een onderscheid gemaakt naar de verschillende niveaus van inzameling en de daarbij
gehanteerde inzamelmiddelen en -voorzieningen.
Voor de inzameling via een inzamelroute bij de percelen kan worden gedacht aan een regel dat
plaatsing op de weg mag niet geschieden vóór een bepaald uur op de vastgestelde inzameldag of de
dag voorafgaande aan de vastgestelde inzameldag;
Met betrekking tot verzamel- en wijkcontainers kan worden bepaald dat de burger zijn afvalstoffen
niet mag aanbieden tussen bepaalde tijdstippen. Bij glascontainers kan bijvoorbeeld ter voorkoming
van geluidsoverlast worden bepaald dat men er ’s nachts geen gebruik van mag maken.
Bepaald kan ook worden dat inzameling bij het perceel op afroep plaatsvindt. Afvalstoffen kunnen
dan worden aangeboden op de dag die, na de melding van de burger dat hij bepaalde afvalstoffen ter
inzameling wil aanbieden, wordt aangewezen (niet voor een bepaald uur op de vastgestelde
inzameldag). Hierbij kan gedacht worden aan het inzamelen van grof afval.
Op basis van dit artikel worden ook de openingstijden van het brengdepot vastgelegd. Wanneer dit
een regionaal depot betreft en de vaststelling van de openingstijden is overgedragen aan het bestuur
van de regio, dient dat in dit artikel tot uitdrukking te komen.

Rolemmers
Het komt regelmatig voor dat de gebruiker van een perceel zijn rolemmer buiten de vastgestelde
inzameltijden aan de weg zet, of deze er permanent laten staan. Dit is niet wenselijk, nu het
gevaarlijke of hinderlijke situaties op kan leveren: blokkering van trottoir, poort e.d., belemmering
van de vrije doorgang van het verkeer, en het doet afbreuk aan het uiterlijk aanzien van de straat.
Anderen krijgen de kans hun afval te dumpen middels deze rolemmers. Tevens leidt het tot
mogelijke beschadigingen aan de rolemmer door vandalisme, omwaaien e.d.. In het
aanwijzingsbesluit zal dan ook expliciet worden opgenomen dat het inzamelmiddel na lediging door
de houder van het inzamelmiddel van de weg moet worden gehaald.

Artikel 16 Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

Dit artikel biedt de grondslag voor een door het college van burgemeester en wethouders vast te
stellen calamiteitenregeling. Een dergelijke – eventueel tijdelijke – regeling zou bijvoorbeeld nodig
kunnen zijn in geval van stakingen, extreme gladheid etc. Ook kan worden gedacht aan een regeling
voor het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen bij wegopbrekingen in een bepaalde straat.

HOOFDSTUK 4 - INZAMELING VAN BEDRIJFSAFVALSTOFFEN

Artikel 17 Inzameling bedrijfsafvalstoffen door de inzameldienst

De inzameldienst kan naast huishoudelijke afvalstoffen bijvoorbeeld ook bedrijfsafvalstoffen (of
een bepaalde categorie van bedrijfsafvalstoffen) inzamelen. Gedacht kan worden aan afval uit de
kantoren/winkels/dienstensector. Dit artikel betreft uitsluitend het inzamelen van bedrijfsafval-
stoffen tegen betaling van reinigingsrecht. Het bedrijfsafval wordt dan meegenomen tijdens de
huisvuilinzamelroute.
De gemeente heeft ten aanzien van bedrijfsafval geen zorgplicht en kan niet bepalen wie er binnen
de gemeente al dan niet mogen inzamelen, zoals dat bij huishoudelijke afvalstoffen het geval is. Zie
de toelichting bij artikel 19.
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Artikel 18 Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst

Alleen die bedrijven die reinigingsrecht betalen, mogen, voor zover artikel 17 daartoe de
mogelijkheid biedt, hun bedrijfsafvalstoffen aanbieden aan de inzameldienst. Het college van
burgemeester en wethouders kan, net als bij huishoudelijke afvalstoffen, regels stellen over de
wijzen, dagen en tijden waarop en de plaatsen waar de bedrijfsafvalstoffen ter inzameling dienen te
worden aangeboden.
Daar waar de inzameldienst bedrijfsafvalstoffen op basis van particuliere contracten inzamelt, is
artikel 18 niet van toepassing. De inzameldienst wordt dan beschouwd als particuliere
afvalinzamelaar. Artikel 19 is dan van toepassing.

Artikel 19 Het ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de
inzameldienst

Inzameling bedrijfsafvalstoffen door een ander dan de inzameldienst
De basis voor het stellen van regels over de inzameling van bedrijfsafvalstoffen kan worden
gevonden in artikel 10.23, derde lid, Wm. De memorie van toelichting zegt hierover: “Ten aanzien
van de inzameling van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen mogen ook in het belang van
de bescherming van het milieu regels worden gesteld. Blijkens het derde lid mogen deze regels geen
vergunningstelsel inhouden. Dit is krachtens artikel 10.48 (lees: Wm) voorbehouden aan de
minister. Vanzelfsprekend mogen de gemeenten hun bevoegdheid evenmin benutten ter
bevoordeling van de eigen inzameldienst en ten nadele van andere aanbieders op de markt.”.

Vergunningstelsel inzameling bedrijfsafvalstoffen niet meer mogelijk
In de oude Afvalstoffenverordening was een vergunningstelsel voor het inzamelen van bedrijfsafval
opgenomen. De memorie van toelichting van de Wet milieubeheer is hier duidelijk over: de
gemeente mag geen vergunningstelsel hanteren voor de inzameling van bedrijfsafvalstoffen. Het
vergunningstelsel zoals dat in de oude Afvalstoffenverordening was opgenomen keert dan ook niet
terug in deze herziene Afvalstoffenverordening.

Eerste lid
De Wet milieubeheer geeft de gemeente uitdrukkelijk de bevoegdheid om regels te stellen over de
inzameling van bedrijfsafvalstoffen in het belang van de bescherming van het milieu. Dit artikel is
de uitwerking hiervan. Het college van burgemeester en wethouders kan in het belang van de
bescherming van het milieu regels stellen omtrent bijvoorbeeld de dagen, tijden, wijze en plaatsen
waarop bedrijfsafvalstoffen ter inzameling moeten worden aangeboden. Het is dus mogelijk om in
het belang van het milieu bepaalde dagen te kunnen aanwijzen waarop bedrijfsafvalstoffen mogen
worden ingezameld. Bijvoorbeeld ter beperking of voorkoming van geluidhinder of
aanzuigende werking of om ritten zoveel mogelijk te combineren. Dit artikel kan met name van
belang zijn voor de inzameling van bedrijfsafvalstoffen in een (historisch) centrum. Uiteraard
gelden deze regels voor alle betrokken inzamelaars die bedrijfsafvalstoffen ophalen.

Afbakening met artikel 17 en 18
Op grond van de artikelen 17 en 18 kunnen regels worden gesteld over de inzameling van
bedrijfsafvalstoffen door de inzameldienst, voor zover reinigingsrecht wordt betaald. Artikel 19
betreft het stellen van regels over het ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een
ander dan de inzameldienst.

HOOFDSTUK 5 - ZWERFAFVAL

Artikel 20 Voorkomen van diffuse milieuverontreiniging

Dit artikel heeft een primair een milieubeschermende functie en beoogt de gemeenten een
instrument te geven om illegale dumpingen, voorzover er geen hogere wet- of regelgeving van
toepassing is, of het ontstaan van zwerfafval tegen te gaan. Zie de toelichting bij artikel 1.
Uiteraard zal in een aantal gevallen het brengen van stoffen op of in de bodem zodanig kunnen
gebeuren dat een hogere wet, zoals de Wet bodembescherming of het Bouwstoffenbesluit van
toepassing is.

Met opzet worden in het eerste lid ook de termen “stof” en “voorwerp” gebruikt en niet alleen de
term “afvalstof” , omdat niet altijd even duidelijk is of de desbetreffende stoffen of voorwerpen
afvalstoffen zijn.



20

Nieuwe wettelijke grondslag
Dit artikel is grotendeels overgenomen van artikel 4.4.1 model-APV. Dit artikel was gebaseerd op
de autonome verordenende bevoegdheid van de gemeente. In artikel 10.25, onder a, Wm wordt
echter de basis gelegd voor het opnemen van een dergelijk artikel in de afvalstoffenverordening.
Van belang is dat dit artikel voortaan niet meer is gebaseerd op de Gemeentewet, maar voortaan op
artikel 10.25, onder a, Wm.

APV Haarlem
Artikel 20 is een lex specialis ten opzichte van artikel 117 APV (verontreiniging van bodem, lucht
en water). Artikel 117 behoeft t.z.t. aanpassing; regels aangaande afval dienen zoveel mogelijk in
één verordening te zijn vastgelegd.

Artikel 21 Achterlaten van straatafval

Straatafval
In artikel 1 van deze verordening wordt een definitie gegeven van straatafval. Bij het begrip
straatafval gaat het in feite om afval ‘dat onderweg ontstaat’, buiten een perceel, dat niet als
zwerfafval op straat of in het plantsoen terecht dient te komen en waarvoor je de burger (in dit geval
ook toeristen) de mogelijkheid wilt bieden om zich ter plekke ervan te ontdoen, voorzover van zeer
beperkte omvang en gewicht. Klein chemisch afval is uitdrukkelijk uitgesloten van de omschrijving.
Dit afval dient in alle gevallen via de daartoe opgezette inzamelstructuur te worden verwijderd.
In de definitie van straatafval wordt uitdrukkelijk gesproken over “buiten een perceel ontstaan”.
Huishoudelijke afvalstoffen, ontstaan op of binnen het perceel, moet worden aangeboden volgens de
bepalingen uit paragraaf 3 van deze verordening.

Op basis van het tweede lid kan ook worden opgetreden tegen het achterlaten van bijvoorbeeld
bedrijfsafval in de afvalbakken.

Artikel 22 Voorkomen van zwerfafval bij ter inzameling gereed staande afvalstoffen

Eerste lid: Morgensterren
Het eerste lid heeft betrekking op wat wel de “morgenster”-problematiek wordt genoemd. Het
beoogt paal en perk te stellen aan het doorzoeken van ter inzameling aangeboden afvalstoffen
voordat de medewerkers van de inzameldienst ter plaatse zijn. Vaak immers heeft dit doorzoeken tot
gevolg dat het huisvuil over de hele straat verspreid ligt en de inzameldienst zijn werk niet meer kan
verrichten. Het aldus ontstane zwerfafval veroorzaakt een zware belasting van de gemeentelijke
veegdienst.

Tweede lid: Voorkomen van zwerfafval
In artikel 10.25, onder a, Wm wordt de basis gelegd voor het opnemen van het tweede lid. Zie
hiervoor ook de Memorie van Toelichting, die hierover zegt: “De onderdelen a en b hebben
betrekking op zwerfafval. Onderdeel a betreft het voorkomen of het beperken van zwerfafval.
Regels hieromtrent kunnen op diverse wijze worden gesteld.” Met het tweede lid wordt beoogd om
zwerfafval bij ter inzameling gereed staande afvalstoffen te voorkomen.

Artikel 23 Afvalbakken in inrichtingen voor het verbruiken van eet- en drinkwaren

Wettelijke grondslag
In artikel 10.25, onder a, Wm is de basis gelegd voor het opnemen van een dergelijk artikel in de
afvalstoffenverordening. Van belang is dat dit artikel voortaan niet meer is gebaseerd op de
Gemeentewet. Zie hiervoor ook de Memorie van Toelichting, die over dit artikel zegt: “De regels
kunnen ook de aanwezigheid van bepaalde voorzieningen (bijvoorbeeld een afvalbak bij een
snackbar) of het gebruik daarvan voorschrijven.".

Inrichtingen waar eet- en/of drinkwaren worden verkocht zijn bijvoorbeeld een winkel, hal of
kraam. Het afval dat hierbij kan vrijkomen zijn bijvoorbeeld papier, etensresten,
verpakkingsmateriaal of ander afval.

Wet Milieubeheer
Opgemerkt wordt dat een inrichting, zoals bedoeld in dit artikel, vergunningsplichtig kan zijn op
grond van de Wet milieubeheer dan wel meldingsplichtig op grond van het Besluit Horeca-, sport-
en recreatie-inrichtingen milieubeheer. De verplichting zoals opgenomen onder c. van deze bepaling
kan in deze gevallen als voorschrift aan een dergelijke vergunning worden verbonden dan wel
rechtstreeks voortvloeien uit het Besluit Horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer.

Artikel 24 Zwerfafval bij vervoeren, laden en lossen of overige werkzaamheden



21

In artikel 10.25, onder a en b, Wm is de basis gelegd voor het opnemen van een dergelijk artikel in
de afvalstoffenverordening. Van belang is dat dit artikel voortaan niet meer is gebaseerd op de
Gemeentewet.

Eerste lid
Het eerste lid beoogt het ontstaan van zwerfafval bij het laden of lossen of vervoeren van
afvalstoffen, stoffen of voorwerpen te voorkomen.
De grondslag voor het eerste lid is opgenomen in artikel 10.25, onder a, Wm. Zie hiervoor ook de
Memorie van Toelichting, die over artikel 10.25 Wm zegt: “De onderdelen a en b hebben
betrekking op zwerfafval. Onderdeel a betreft het voorkomen of het beperken van zwerfafval.
Regels hieromtrent kunnen op diverse wijze worden gesteld. Zo kunnen er regels worden gesteld
omtrent het direct veroorzaken van dit soort verontreiniging.”

Tweede lid
Het tweede lid vloeit voort uit artikel 10.25, onder b, Wm., en is een uitwerking van het artikel in de
vorm van een verplichting tot het reinigen of laten reinigen van de weg bij het ontstaan van
zwerfafval. De opname van het tweede lid heeft vooral betekenis in verband met het op kosten van
de overtreder laten reinigen van de weg (bestuursdwang).

Artikel 25 Verbod opslag van afvalstoffen

In artikel 10.25, onder c, Wm is de basis gelegd voor het opnemen van een dergelijk artikel in de
afvalstoffenverordening. Bij de afvalstoffenverordening kunnen voortaan in ieder geval regels
worden gesteld omtrent het op een voor het publiek zichtbare plaats aanwezig hebben van
afvalstoffen.
Artikel 10.25, onder c, Wm geldt voor de opslag van alle afvalstoffen (zie ook de toelichting bij
artikel 1 en artikel 23 van deze verordening). Net als bij de bepalingen over zwerfafval, die zijn
gebaseerd op artikel 10.25, onder a en b, Wm is ook hier sprake van facultatief medebewind.

Op grond van het tweede lid kan het college ontheffingen verlenen op het verbod om onder andere
afvalstoffen en autowrakken op te slaan voor buiten de weg gelegen plaatsen.

APV Haarlem
In de APV Haarlem is in artikel 131 een artikel opgenomen over voertuigwrakken, maar dan onder
de titel ‘parkeerexcessen’. Het motief van de Afvalstoffenverordening is echter het belang van het
milieu te beschermen. Artikel 131 APV wordt daarom niet vervangen door dit artikel.

Artikel 26 Afgifte autowrakken afkomstig uit een huishouden

Nieuw wettelijk regiem autowrakken
De regelgeving voor autowrakken is in 2002 drastisch gewijzigd. Op 8 mei 2002 is de wijziging van
de Wet milieubeheer (structuur beheer afvalstoffen, Staatsblad 2001, 346) gedeeltelijk in werking
getreden. Op 2 juli 2002 is het Besluit beheer autowrakken (Staatsblad 2002, 259) in werking
getreden. Het nieuwe Besluit Beheer Autowrakken (hierna te noemen BBA) verplicht
autofabrikanten om een hoogwaardig inname- en verwerkingssysteem voor autowrakken op te
zetten.

Zich ontdoen van een autowrak door huishoudens
Dit artikel is een uitwerking van artikel 6 BBA. Hierin is de afgifte van autowrakken door
huishoudens geregeld. Op grond van artikel 6 BBA moeten gemeenten in hun
afvalstoffenverordening bepalen dat een autowrak, zijnde een huishoudelijk afvalstof, slechts mag
worden afgegeven aan autodemontagebedrijven, garages en autoschadeherstelbedrijven of aan een
persoon die in een ander land dan Nederland is gevestigd (onder strikte voorwaarden).
Op grond van artikel 7 BBA worden autowrakken, afkomstig van huishoudens uitdrukkelijk
uitgezonderd van de gemeentelijke zorgplicht voor de inzameling van huishoudelijk afval.

Definitie autowrak
In artikel 1.1, eerste lid 1, Wm (oud) werd de definitie van autowrak gegeven, met een nadere
uitwerking in het Besluit nadere omschrijving begrip afvalstoffen. Het begrip autowrak wordt nu
gedefinieerd in artikel 1, onder b, BBA als: “voertuig dat een afvalstof is in de zin van artikel 1.1 lid
1 van de Wm.”. De Wm definieert het begrip afvalstof als volgt: “alle stoffen, preparaten of andere
producten …… waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet
ontdoen”. Zie voor de volledige definitie het commentaar op artikel 1 van deze verordening.
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HOOFDSTUK 7 - SLOTBEPALINGEN

Artikel 27 Strafbepaling

Aanduiding strafbare feiten
In dit artikel worden de bepalingen opgesomd die als strafbaar feit worden aangeduid om
strafrechtelijk gehandhaafd te kunnen worden. De strafbaarstelling van artikel 10.23 Wm over de
gemeentelijke afvalstoffenverordening is geregeld in de Wet op de economische delicten (Wed).
Aangezien niet alle bepalingen in de afvalstoffenverordening zich voor strafrechtelijke handhaving
lenen, is de strafbaarstelling geclausuleerd. Artikel 1a, aanhef onder 3º Wed luidt ‘Economische
delicten zijn eveneens: overtredingen van voorschriften, gesteld bij of krachtens (…) de Wet
Milieubeheer, 10.23 – voor zover aangeduid als strafbare feiten – en (…)’. In de
afvalstoffenverordening moet daarom worden aangegeven welke overtredingen (lees: de overtreding
van welke artikelen) een strafbaar feit opleveren. Uitsluitend indien dat het geval is, vormt
de overtreding een economisch delict in de zin van artikel 1a, onder 3º Wed.

Strafmaat
In de Wed is de strafmaat aangegeven van overtredingen van plaatselijke verordeningen die
gebaseerd zijn op de Wet milieubeheer. In het geval van de afvalstoffenverordening hechtenis van
ten hoogste zes maanden of een geldboete van de vierde categorie. Artikel 23, vierde lid, van het
Wetboek van Strafrecht stelt de hoogte van een boete van de vierde categorie vast op maximaal
11.250 euro. Artikel 74 van het Wetboek van Strafrecht geeft de officier van justitie de
mogelijkheid om met een boete strafvervolging te voorkomen.
Het openbaar ministerie heeft richtlijnen opgesteld voor boetes.

Artikel 28 Toezichthouders

De tekst van dit artikel sluit aan bij artikel 162 APV Haarlem: Toezichthouders.
Aanwijzing van de toezichthouder in de afvalstoffenverordening is noodzakelijk, indien een
toezichthouder tevens opsporingsbevoegdheden dient te krijgen. Alleen voor de aanwijzing van
toezichthouders is een bepaling opgenomen in de afvalstoffenverordening. Opsporingsambtenaren
worden namelijk aangewezen in de artikelen 141 en 142 Wetboek van Strafvordering.

Artikel 29 Inwerkingtreding
-/-

Artikel 30 Overgangsbepaling

Omdat de oude verordening een vergunningenstelsel kende zijn de bepalingen iets aangepast.

Artikel 31 Citeerbepaling
-/-


