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De delen die worden gewijzigd/ geschrapt in de huidige tekst zijn gecursiveerd. De delen die in de 
nieuwe tekst zijn gewijzigd zijn vetgedrukt.  

 

Huidige tekst artikel 7  Nieuwe tekst artikel 7 

Artikel 7. Afvalscheiding 
1. Het college stelt regels over de 

bestanddelen van huishoudelijke 
afvalstoffen die afzonderlijk door de 
inzameldienst worden ingezameld, over de 
frequentie van de inzameling van elk van 
deze bestanddelen en over de locaties van 
deze inzameling bij of nabij elk perceel. 

2. In ieder geval worden de volgende 
bestanddelen huishoudelijke afvalstoffen 
afzonderlijk ingezameld: 
- groente-, fruit- en tuinafval (GFT); 
- papier en karton; 
- verpakkingsglas; 
- textiel; 
- PBD (plastic, blik en drankenkartons); 
- elektrische of elektronische apparatuur; 
- klein chemisch afval; 
- grof huishoudelijke afvalstromen conform 
het Acceptatiebeleid Milieuplein Haarlem. 

3. In het belang van een doelmatig 
afvalstoffenbeheer kan het college de 
aanwijzing van afzonderlijk in te zamelen 
bestanddelen van huishoudelijke 
afvalstoffen, bedoeld in het tweede lid, of 
fracties daarvan, achterwege laten. 
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3. Kunststoffen en metalen worden samen 
met drankenkartons ingezameld als één 
fractie PBD (plastic, blik en 
drankenkartons), die na inzameling in de 
drie afzonderlijke stromen worden 
nagesorteerd door de verwerker. Dit 
resulteert in grondstoffen waarvan het 
potentieel en de kwaliteit vergelijkbaar 
zijn met die welke door middel van 
gescheiden inzameling worden bereikt. 
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