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Voorstel:
De wijzigingen op de Afvalstoffenverordening Gemeente Dalfsen 2005 vaststellen
 
 
Inleiding:
Medio 2008 heeft de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) ons per ledenbrief geinformeerd over de 
nieuwe Model afvalstoffenverordening van de VNG.  
Bij de beoordeling van de afvalstoffenverordening uit oogpunt van deregulering, is gebleken dat het 
vergunningstelsel onnodig administratieve en bestuurlijke lasten veroorzaakt en dat herziening van het 
model daarom wenselijk was. Het nieuwe model leidt tot een vermindering van administratieve lasten van 
35% ten opzichte van het oude model.      
De nieuwe Model afvalstoffenverordening kent niet langer een vergunningstelsel. Verder wordt er vaker 
met algemene verboden en specifieke ontheffingen gewerkt. In de Model afvalstoffenverordening is ervoor 
gekozen om meer gedetailleerde regels, die aan veranderingen onderhevig kunnen zijn, in 
uitvoeringsbesluiten van het college op te nemen. Er is immers sprake van een model dat in vele 
gemeenten toepasbaar moet kunnen zijn.      
 
Beleidskader en rol gemeente:
De gemeente heeft krachtens Europese, nationale en provinciale wet- en regelgeving verplichte taken op 
het gebied van afval (onder andere afvalstoffeninzameling). 
 
De afvalstoffenverordening heeft betrekking op die bepalingen die worden gesteld voor het beheer van 
huishoudelijke en andere afvalstoffen. Op grond van artikel 10.23 Wm zijn gemeenten verplicht een 
afvalstoffenverordening vast te stellen in het belang van de bescherming van het milieu. Artikel 10.24 Wm 
schrijft de verplichte inhoud van de afvalstoffenverordening voor. Artikel 10.25 Wm somt een aantal 
onderwerpen op die facultatief in de afvalstoffenverordening kunnen worden opgenomen. Met betrekking 
tot de inzameling van afvalstoffen zijn – voor de gemeente en derden – ook andere wetten en 
verordeningen van belang. Zoals de Wet milieubeheer (milieuvergunning), de bouwverordening 
(bouwvergunning) en de APV (plaatsen voorwerpen op of aan de openbare weg). 
 



 
 
 

  

 
   

 

Alternatieven:
In de Model afvalstoffenverordening 2003 was een vijfdeling aangebracht ten aanzien van het aanbieen 
van huishoudelijk afval: 
via een inzamelmiddel voor de gebruiker van een perceel (artikel 15-oud); 
via een inzamelvoorziening ten behoeve van een groep percelen (artikel 16-oud); 
via een inzamelvoorziening op wijkniveau (artikel 17-oud); 
zonder inzamelmiddel (artikel 18-oud); 
bij een brengdepot (artikel 19-oud). 
Dat wat aanvankelijk in vijf artikelen was verwoord, is in het nieuwe model van de VNG gereduceerd tot 
één artikel (artikel 10 van het model 2008). 
 
In de gewijzigde Afvalstoffenverordening Gemeente Dalfsen 2005 is de oorspronkelijke vijfdeling 
gehandhaaft. Dit vereenvoudigt de formulering van wat wordt beoogd; het komt de leesbaarheid ten goede 
en de bestaande uitvoeringsbesluiten behoeven niet ingrijpend te worden gewijzigd. 
 
Voor het overige is het model 2008 van de VNG overgenomen.      
 
Financieel kader:
Niet van toepassing.
 
Communicatie:
De wijziging van de Afvalstoffenverordening Gemeente Dalfsen 2005 dient bekend gemaakt te worden in 
één of meer nieuwsbladen die in de gemeente verspreid worden. Hierbij dient te worden aangegeven hoe 
kennis kan worden genomen van de gewijzigde afvalstoffenverordening. Deze communicatie vindt plaats 
via de Kernpunten. De afvalstoffenverordening wordt ter inzage gelegd op het gemeentehuis. Het verdrag 
van Aarhus stelt overheden verplicht om actief milieu-informatie te communiceren, met name via internet. 
In het kader van het verdrag van Aarhus zal de gewijzigde afvalstoffenverordening tevens op de 
gemeentelijke website worden geplaatst.     
 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen,  
 
de burgemeester, de secretaris-directeur,  
L.V. Elfers drs. H. Zwart 

 


