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Voorstel:
1. De Afvalstoffenverordening 2022 vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de 
Afvalstoffenverordening 2013.



Inleiding: 
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de inzameling van huishoudelijk afval. In de 
afvalstoffenverordening staan de algemene regels voor deze inzameling. 
Onze huidige afvalstoffenverordening stamt uit 2013 toen ‘Omgekeerd Inzamelen’ werd ingevoerd. 
Sinds die tijd hebben lokaal geen grote veranderingen plaatsgevonden. 

Landelijk hebben wel diverse veranderingen plaatsgevonden zoals de regels rondom privacy en de 
invoering van het Besluit gescheiden inzameling huishoudelijke afvalstoffen. Deze landelijke 
veranderingen waren voor de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) aanleiding om dit jaar 
de modelverordening te actualiseren. Samen met de adviseurs van onze inzameldienst ROVA is 
vervolgens de modelverordening passend gemaakt voor onze gemeente. Deze verordening is als 
bijlage 2 toegevoegd. Omdat ook de opbouw van de verordening flink is gewijzigd, is er geen 'Was-
Wordt-bijlage' gemaakt. 
In de praktijk verandert er voor onze inwoners niets aan de inzameling van afval. De veranderingen in 
de verordening betreffen dus vooral actualisaties van landelijke regels en beleid. Ook hebben de 
aanpassingen geen effect op de afvalstoffenheffingen. De verwachting is dat de komende maanden 
iedere gemeente een nieuwe afvalstoffenverordening zal vaststellen. 

Onze Afvalstoffenverordening 2013 bevatte tevens een aantal uitvoering gerelateerde regels rondom 
afvalinzameling zoals het aanwijzen van inzamelmiddelen en -instanties. De VNG en ROVA adviseren 
om deze regels te verplaatsen naar een uitvoeringsregeling omdat dit meer een bevoegdheid is voor 
het college dan de gemeenteraad. Daarom is er een 'Uitvoeringsregeling Afvalstoffenverordening 
2022' uitgewerkt en welke ter kennisgeving opgenomen is in bijlage 1. 
In de Afvalstoffenverordening 2022 wordt in diverse artikelen verwezen naar deze uitvoeringsregeling. 
Bij de vorige verordening is geen specifieke uitvoeringsregeling vastgesteld. 

De ingangsdatum voor beide regelingen is 1 januari 2022. Omdat de huidige manier van inzamelen 
voor de inwoners niet wijzigt, hoeft deze verordening niet vooraf ter inzage worden gelegd. 

Argumenten:
1.1 De nieuwe verordening is aangepast aan de hand van recente wet- en regelgeving.
Zoals in de inleiding genoemd stamt de huidige verordening uit 2013. Sindsdien hebben landelijk 
diverse wijzigingen in bijbehorende wetten en regelingen plaatsgevonden. Met deze geactualiseerde 
verordening zijn we weer bij de tijd. 

1.2 Met deze nieuwe verordening staan we sterker bij juridische geschillen
In het geval van een geschil met een inwoner of inzamelaar staan we nu sterker. Denk bijvoorbeeld 
aan de nieuwe privacywetgeving in relatie tot het uitlezen van de chip in de kliko. 

1.3 Door de uitvoering te beleggen bij het college kan sneller gereageerd worden op ontwikkelingen
Doordat onderwerpen rondom de uitvoering nu worden belegd  bij het College kan de gemeente 
sneller reageren op plotselinge ontwikkelingen in relatie tot de uitvoering.  Als bijvoorbeeld plotseling 
een grote inzamelaar van oud papier of textiel stopt, kan het College snel een andere inzamelaar 
aanwijzen om de inzameling te continueren.

Kanttekeningen en risico’s
De nieuwe verordening bevat geen grote veranderingen
Zoals aangegeven wordt de verordening vooral geactualiseerd in verband met landelijke 
ontwikkelingen. Landelijk en regionaal zijn er nu geen nieuwe ontwikkelingen zichtbaar die 
bijvoorbeeld om een andere manier van inzamelen vragen. Soms gaan ontwikkelingen onverwacht 
snel waardoor de verordening alsnog aangepast moet worden. Een nieuw voorstel wordt dan 
aangeboden.



Alternatieven:
De raad kan de afvalstoffenverordening wijzigen of niet vaststellen. 
De raad kan de verordening wijzigen of aanvullen. Deze wijzigingen mogen niet in strijd zijn met de 
landelijke wet- en regelgeving en dienen uitvoerbaar te zijn. Aandachtspunt is dan dat mogelijk de 
bijbehorende uitvoeringsregeling ook moeten worden aangepast.

Duurzaamheid:
Onze huidige duurzame manier van inzamelen blijft met deze nieuwe verordening mogelijk.

Financiële dekking:
Aan deze actualisatie zijn geen kosten verbonden. De afvalstoffenverordening en uitvoeringsregeling 
hebben geen effect op de afvalstoffenheffing.

Communicatie:
Omdat de regeling en verordening geen effect hebben op de huidige inzameling, wordt hierover niet 
aanvullend  gecommuniceerd. 

Vervolg:
Nadat de afvalstoffenverordening is vastgesteld door de raad, worden beide stukken (dus ook de 
uitvoeringsregeling) gepubliceerd op www.overheid.nl. Vanaf 1 januari 2022 zijn ze beide regelingen 
van kracht. 

Bijlagen:
1. Uitvoeringsregeling afvalstoffenverordening 2022
2. Afvalstoffenverordening 2022

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de burgemeester, de gemeentesecretaris /algemeen directeur,
drs. E. van Lente Ing. S.A.D.C. van Geffen



Raadsbesluit 

De raad van de gemeente Dalfsen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 oktober 2021, nummer 1354;

gelet op:
- de wettelijke taak om huishoudelijk afval in te zamelen.
- landelijke wijzigingen van diverse wet- en regelgeving.

b e s l u i t :

De afvalstoffenverordening 2022 vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de 
afvalstoffenverordening 2013.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 29 november 
2021.

De raad voornoemd,

de voorzitter,             de griffier,  
drs. E. van Lente            J. Leegwater MSc


