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Voorstel: 
1. De afvalstoffenverordening 2013 vast te stellen. 

 



   
  
 
 
 
Inleiding: 
Op 26 november 2012 heeft u unaniem ingestemd met de invoering van de eerste fase van het 
nieuwe afvalbeleid per 1 januari 2013 en de bijbehorende conceptontwerp afvalstoffenverordening. De 
verordening heeft 6 weken ter inzage gelegen. De verordening kan nu vastgesteld kan worden, zodat 
de uitvoering van het nieuwe afvalbeleid gelijk loopt met de geactualiseerde verordening. 
In bijlage 1 is een samenvatting gegeven van de reacties en het bijbehorende antwoord hierop. Geen 
van de reacties leidt tot een aanpassing van het afvalbeleid of de verordening. De definitieve 
afvalstoffenverordening is als bijlage 2 opgenomen. Bijlage 3 bevat de concept-verordening met 
gemarkeerde wijzigingen.      
 
Argumenten: 
1.1 De ingediende reacties zorgen niet voor een aanpassing van de conceptontwerp 

afvalstoffenverordening 
In bijlage 1 is een samenvatting gegeven van de reacties en de bijbehorende antwoorden hierop.  
Het betreffen reacties op de herinvoering van de GFT-inzameling in het buitengebied, het nultarief 
voor het ledigen van de GFT-container en de vermindering inzamelingsrondes voor restafval. 
De antwoorden zorgden voor meer duidelijkheid en begrip voor het nieuwe afvalbeleid. Bijzondere 
situaties kunnen binnen de kaders van het nieuwe afvalbeleid, naar tevredenheid, worden 
afgehandeld. De zienswijzen hebben daardoor niet geleid tot aanpassing van de 
afvalstoffenverordening. 
 
1.2 De verordening is actueler 
De afgelopen jaren zijn enkele wetten aangepast. De nieuwe verordening anticipeert op deze 
wijzigingen. Ook zijn enkele tekstuele verbeteringen doorgevoerd. 
 
Communicatie: 
Na vaststelling wordt de standaard publicatieprocedure gevolgd.   
 
Bijlagen: 
Bijlage 1: samenvatting reactie en bijbehorende antwoorden op het nieuwe afvalbeleid. 
Bijlage 2: definitieve afvalstoffenverordening 2013 
Bijlage 3: concept-afvalstoffenverordening met de wijzigingen gemarkeerd 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen, 
 
 
 
 
de burgemeester, de secretaris-directeur, 
drs. H.C.P. Noten    drs. H. Zwart  

 
 
N.B. voor de besluitvorming dient de verordening te worden ondertekend door de voorzitter en de 
griffier (bladzijde 2).  


