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Afvalstoffenverordening
Huidige Situatie
Algemeen
In november 2003 heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) het rapport “De
afvalstoffenverordening herzien” opgesteld. Door wijziging van de Wet milieubeheer (Wm)
betreffende “structuur beheer afvalstoffen”, was het toen noodzakelijk om de gemeentelijke
afvalstoffenverordeningen aan te passen aan de nieuwe wetgeving. Deze aanpassingen
dienden gerealiseerd te zijn vóór 8 mei 2004. Algemene wijzigingen betroffen:
•

De gewijzigde grondslag: bepalingen worden gevoerd op basis van medebewind
krachtens de Wm in plaats van krachtens autonome regelgevende bevoegdheid op basis
van de gemeentewet;

•

De omvang: de nieuwe afvalstoffenverordening (37 bepalingen) was te uitgebreid om
nog langer deel uit te maken van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

In Cyclusverband is destijds een advies voor de actualisatie van de ASV opgesteld,
gebaseerd op bovengenoemd rapport van de VNG. Uitgangspunten hierbij waren:
•

Zo veel mogelijk aansluiten bij de model-ASV van de VNG;

•

Streven naar een juridisch sluitend samenhangend geheel;

•

Streven naar zo groot mogelijke uniformiteit in de regio;

•

Zo veel mogelijk aansluiten bij bestaande/toekomstige praktijk.

In zowel Liemeer als Nieuwkoop is dit advies (en daarmee de model-ASV van de VNG) als
basis genomen voor het opstellen van nieuwe ASV per gemeente. Ten tijde van het
opstellen van de nieuwe afvalstoffenverordeningen heeft met het oog op de herindeling ook
afstemming plaatsgevonden tussen de twee gemeenten. De verschillen tussen de betreffende
ASV’s zijn dan ook gering (zie tabel hieronder). In Ter Aar bestond ook de intentie om aan
te sluiten bij dit advies en model-ASV.

In Nieuwkoop is op basis van het bovengenoemde advies van Cyclus een raadsvoorstel
ingediend. De ASV van Nieuwkoop is door de raad vastgesteld op 11 november 2004. In
Liemeer is op basis van het bovengenoemde advies van Cyclus eveneens, zij het enige tijd
later, namelijk op 14 februari 2006 de ASV vastgesteld.
In Ter Aar is geen nieuwe Afvalstoffenverordening meer vastgesteld.

Verschillen tussen de drie voormailge gemeente
Artikel + lid nr.

Liemeer

Nieuwkoop

Art. 2, lid 1

College niet nader
benoemd
Aanvulling:
voorheen wit- en
bruingoed
Vervallen lidnrs. wel
weergegeven
“andere inzamelaars”
niet nader benoemd.

College nader
benoemd
Geen aanvulling

Art. 8, lid 1 f

Art. 10
Art. 11, lid 3

Vervallen lidnrs. niet
weergegeven
“andere inzamelaars
nader benoemd”.

Art. 12, lid 1

“andere inzamelaars” “andere inzamelaars
niet nader benoemd nader benoemd”.

Art. 14, lid 1f

Aanvulling:
voorheen wit- en
bruingoed
Lid 4 toegevoegd

Art. 14, lid 4
Art. 23, lid 2

Art. 25, lid 1

Art. 25, lid 2
Art. 28
Art. 33
Art. 35, lid 2

Verwijzing naar
verordening
betreffende de
afvalstoffenheffing
“Wet milieubeheer”

Aanvulling op
ontheffing
Geen aanvulling
Omschrijving van
Art. 11
Intrekking artikelen
APV Liemeer

Art. 36, lid 3

Anders omschreven

Art. 36, lid 4

Anders omschreven

Art. 36, lid 7

“De intrekking…”

Art. 37

Verwijzing naar
Liemeer, met jaartal

Geen aanvulling

Opmerkingen /Op te nemen
versie
Eenmalige verduidelijking /
versie Nieuwkoop
Wegens naamsbekendheid van
WEB is dit een nuttige
verduidelijking/ versie Liemeer
Geen verwijzing naar “wat”
vervalt/ versie Nieuwkoop
Juridisch noodzakelijke
verduidelijking/ versie
Nieuwkoop
Juridisch noodzakelijke
verduidelijking/ versie
Nieuwkoop
Zie opmerking bij art. 8

Lid 4 bestaat niet

Noodzakelijk voor Liemeer/
Versie Liemeer
Verwijzing naar
Naam van verordening
verordening
betreffende afvalstoffenheffing
betreffende de
verschilt per gemeente/ naam
afvalstoffenheffing
overnemen van “Belastingen”
“Wet”
Volgens art. 1, lid 1a verwijst
“wet” reeds naar “wet
milieubeheer”/Versie Nieuwkoop
Geen aanvulling
Versie Liemeer juridisch beter/
versie Liemeer
Aanvulling op term
Versie Nieuwkoop juridisch
“inrichting”
beter/ versie Nieuwkoop
Omschrijving van art. Tekst van Liemeer komt overeen
11
met VNG/ versie Liemeer
Intrekking artikelen
Niet de art. uit de APV’s maar de
APV Nieuwkoop
huidige ASV’s dienen
ingetrokken te worden/ nieuwe
tekst.
Anders omschreven
Tekst van Liemeer komt overeen
met VNG/ versie Liemeer
Anders omschreven
Tekst van Liemeer komt overeen
met VNG/ versie Liemeer
“De gedeeltelijke
Tekst van Liemeer komt overeen
intrekking…”
met VNG/ versie Liemeer
Verwijzing naar
Versie van Nieuwkoop ook
Nieuwkoop
correct voor nieuwe gemeente/
versie Nieuwkoop.

De verschillen tussen de drie voormalige gemeenten zijn niet fundamenteel. De oorzaak
hiervoor is gelegen in het feit dat het gebruikte model van de VNG zeer algemeen opgesteld
was, om te voorkomen dat de ASV te vaak aangepast moet worden.
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Voorstel
Wij stellen u voor om voor de nieuwe gemeente Nieuwkoop de bijgaande
Afvalstoffenverordening vast te stellen conform het advies van Cyclus en het model van de
VNG. Als basis voor de nieuwe Afvalstoffenverordening zijn de actuele versies van de
voormalige gemeenten Liemeer en Nieuwkoop gebruikt. In de nieuwe verordening is de
tekst aangepast in overeenstemming met de suggesties in de laatste kolom van de
bovenstaande tabel.
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