
Overzicht van wijzigingen in de Afvalstoffenverordening 2019 ten opzichte van die van 2017

artikel was (2017) wordt (2019)
1 [x] -Alleenrecht : een bijzonder of uitsluitend recht aan een

afvalverwerkende instantie om binnen de gemeente vrijkomende
huishoudelijke afvalstoffen te verwerken

-Brengdepot of Milieuplein : hiermee wordt het milieuplein bedoeld
gelegen aan de Ir. Lelyweg in Haarlem.

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

[x] -Het college: het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Haarlem

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

[verwijderd]

-Inzamelmiddel: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd hulp- of
bewaarmiddel ten behoeve van een huishouden, bijvoorbeeld een afvalemmer,
rolcontainer of duocontainer. Een duocontainer is een rolcontainer met daarin
een tussenschot aangebracht, waardoor tenminste 2 afvalstromen gescheiden
aangeboden kunnen worden.

-Inzamelmiddel: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd hulp- of
bewaarmiddel ten behoeve van een huishouden.

-Inzameldienst: de krachtens artikel 3 aangewezen dienst, belast met de
inzameling van huishoudelijke afvalstoffen.

-Inzameldienst: de krachtens artikel 3 van deze verordening aangewezen
dienst, belast met de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen.

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

[verwijderd]

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

-Zwerfafval: huishoudelijke afval van zeer beperkte omvang en gewicht,
dat, bewust of onbewust, is weggegooid of achtergelaten op plaatsen die
daar niet  voor zijn bestemd, of door indirect toedoen of nalatigheid van
mensen op die plaatsen is terechtgekomen.
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artikel was (2017) wordt (2019)
3 Aanwijzing van de inzameldienst Aanwijzing inzameldienst en andere inzameldienst en vestiging

alleenrecht
3.1 Burgemeester en wethouders wijzen Het college wijst
3.3 Aan de aanwijzingen kunnen voorschriften worden verbonden en

beperkingen worden gesteld.
Het college kan aan de aanwijzing bedoeld in het eerste en tweede lid
voorschriften verbinden en beperkingen stellen. [verplaatst naar 3.4:
"Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve
beschikking bij niet tijdige beslissing) is niet van toepassing."]

3.4 [x] Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve
beschikking bij niet tijdige beslissing) is niet van toepassing.

3.5 3.4 Burgemeester en Wethouders kunnen 3.5 Het college kan
3.6 [x] Het college kan aan een afvalverwerkende instantie een alleenrecht

verlenen als bedoeld in artikel 2.24 aanhef en onder a van de
Aanbestedingswet 2012 voor de verwerking van binnen de gemeente
vrijkomende huishoudelijke afvalstoffen, zoals bedoeld in artikel 1.1,
eerste lid van de wet.

4.1.a burgemeester en wethouders het college
4.1.b burgemeester en wethouders het college
4.1.c Wet milieubeheer wet

5 Burgemeester en wethouders dragen Het college draagt
7.1 Burgemeester en wethouders stellen Het college stelt
7.3 kunnen burgemeester en wethouders kan het college
8.1 U bent verplicht huishoudelijke afvalstoffen zoals bedoeld in artikel 7

gescheiden:
Het is verboden de bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen,
bedoeld in artikel 7, anders dan afzonderlijk:

8.2 Burgemeester en wethouders kunnen Het college kan
9 U mag huishoudelijk afval alleen ter inzameling aanbieden Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling aan te bieden

anders dan
burgemeester en wethouders het college

10.1 U dient huishoudelijke afvalstoffen uitsluitend ter inzameling aan te
bieden volgens de door burgemeester en wethouders te stellen regels
over het gebruik van:

Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling aan te bieden
anders dan in overeenstemming met de door het college  te stellen
regels over het gebruik van:

10.3 Burgemeester en wethouders kunnen Het college kan
11 Burgemeester en wethouders kunnen Het college kan
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artikel was (2017) wordt (2019)
13.1 burgemeester en wethouders het college
13.2 Burgemeester en wethouders kunnen Het college kan
14.1 burgemeester en wethouders het college
15.1 afval, zoals toegelicht onder de definitie 'zwerfafval' in artikel 1, zwerfafval
15.4 Het verbod als bedoeld in het derde lid is niet van toepassing op:

a.medewerkers van de gemeente die zijn aangewezen dan wel
bevoegd het aangeboden afval te doorzoeken of te controleren op
samenstelling;
b.medewerkers van de inzameldienst die zijn aangewezen dan wel
bevoegd het aangeboden afval namens de gemeente te doorzoeken of
te controleren op samenstelling;
c.toezichthouders die van de gemeente de opdracht hebben gekregen
het aangeboden afval te doorzoeken of te controleren op samenstelling.

[verwijderd]

16.1 Degene die een inrichting drijft waar eet- of drinkwaren worden
verkocht die ter plaatse kunnen worden genuttigd draagt zorg voor de
aanwezigheid in of nabij de inrichting van een steeds voor gebruik door
het publiek beschikbare en tijdig geleegde afvalbak of soortgelijk middel
voor het houden van afval.

Degene die een inrichting drijft waar eet- of drinkwaren worden
verkocht die ter plaatse kunnen worden genuttigd, draagt tijdens
openingstijden zorg voor de aanwezigheid in of nabij de inrichting van
een steeds voor gebruik door het publiek beschikbare en tijdig geleegde
afvalbak of soortgelijk middel voor het houden van afval.

16.2 Degene die de inrichting drijft, verwijdert zo vaak als nodig etenswaren,
verpakkingen, afval of andere materialen die kennelijk uit de inrichting
afkomstig zijn of voor de inrichting zijn bestemd binnen een straal van
ten minste 25 meter van de inrichting.

Degene die de inrichting drijft, verwijdert zo vaak als nodig voor een
schoon straatbeeld binnen een straal van ten minste 25 meter van de
inrichting etenswaren, verpakkingen, afval of andere materialen.

16.3 De vorige leden gelden niet voor situaties waarin wordt voorzien door
het Activiteitenbesluit milieubeheer.

De vorige leden zijn niet van toepassing  indien in de situatie wordt
voorzien door het Activiteitenbesluit milieubeheer.

18 Wet milieubeheer wet
20 , of van
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TOELICHTING
ARTIKELSGEWIJS
artikel was (2017) wordt (2019)

1 [x] Voorbeelden van het begrip inzamelmiddel zijn een afvalemmer,
rolcontainer of duocontainer. Een duocontainer is een rolcontainer met
daarin een tussenschot aangebracht, waardoor tenminste twee
afvalstromen gescheiden aangeboden kunnen worden.
Zwerfafval zijn bijvoorbeeld proppen, papier, sigarettenpeuken,
kauwgom, plastic bekertjes, blikjes, verpakkingsmateriaal en
etenswaren.

13 college college van burgemeester en wethouders
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