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BLANCO 

 

 

  

 

  Raadsvergadering van 3 februari 2015 Agendapunt 

Relatie met  

Datum besluit 

Behandelaar 

Telefoonnr. 

Onderwerp 

Domein 

Registratienr. 

  

 

N.T.M. Oud 

0224 – 210 302 

Afvalstoffenverordening gemeente Schagen 2015 

- 

14.119269 

 

 

Samenvatting 

Momenteel geldt in de gemeente Schagen nog de Regionale Afvalstoffen verordening 2010 

Milieudienst Kop van Noord-Holland, vastgesteld door het AB van het (voormalige) openbaar lichaam 

Milieudienst Kop van Noord-Holland, gelet op de Gemeenschappelijke Regeling Milieu & Afval Kop 

NH. Deze GR is onlangs geliquideerd, zodat de gemeente Schagen over een nieuwe 

afvalstoffenverordening, met een daarbij behorend uitvoeringsbesluit dient te beschikken. Het 

vaststellen van de Afvalstoffenverordening gemeente Schagen 2015 is een bevoegdheid van de 

raad. Het vaststellen van het daarbij behorende Uitvoeringsbesluit afzonderlijke inzameling en 

aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen is een bevoegdheid van het college. 

 

 

Voorgesteld besluit 

Afvalstoffenverordening gemeente Schagen 2015 vast te stellen. 

 

 

Financiële gevolgen 

Geen. 

 

 

Aanleiding 

Momenteel geldt in de gemeente Schagen nog de Regionale Afvalstoffen verordening 2010 

Milieudienst Kop van Noord-Holland, vastgesteld door het AB van het (voormalige) openbaar lichaam 

Milieudienst Kop van Noord-Holland, gelet op de Gemeenschappelijke Regeling Milieu & Afval Kop 

NH. De betreffende afvalstoffenverordening is van toepassing op de (voormalige) gemeenten: Anna 

Paulowna, Harenkarspel, Niedorp, Schagen en Zijpe. Deze Gemeenschappelijke Regeling is onlangs 

geliquideerd, zodat de gemeente Schagen over een nieuwe afvalstoffenverordening, met een 

daarbij behorend uitvoeringsbesluit dient te beschikken. Het vaststellen van een 

Afvalstoffenverordening gemeente Schagen 2015  is een bevoegdheid van de raad. Het vaststellen 

van het daarbij behorende Uitvoeringsbesluit afzonderlijke inzameling en aanbieden van 

huishoudelijke afvalstoffen is een bevoegdheid van het college. Dit uitvoeringsbesluit is samen met 

met het besluit verlening uitsluitend recht gemeente Schagen in de collegevergadering van 9 

december 2014 reeds vastgesteld. 

  

Raadsvoorstel 
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1. Doelstelling en maatschappelijke effecten 

Vaststellen van een gemeentelijke afvalstoffenverordening, waarmee huishoudelijke afvalstoffen op 

een doeltreffende, doelmatige en rechtmatige wijze aangeboden, ingezameld, verhandeld en 

verwerkt worden.  

 

2. Argumenten 

De voorliggende: 

 Afvalstoffenverordening gemeente Schagen 2015 

 Uitvoeringsbesluit afzonderlijke inzameling en aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen 

 Besluit verlening uitsluitend recht gemeente Schagen 

zijn in samenwerking met de HVC en de RUD NHN geproduceerd.  

 

Afvalstoffenverordening gemeente Schagen 2015  

Er is gebruikt gemaakt van het model dat door de HVC aan haar deelnemende gemeenten ter 

beschikking wordt gesteld. Aan de hand van dit model kunnen huishoudelijke afvalstoffen op een 

doeltreffende, doelmatige en rechtmatige wijze aangeboden, ingezameld, verhandeld en verwerkt 

worden. De afvalstoffenverordening welke door de raad moet worden vastgesteld, stelt het college 

van Burgemeester en Wethouders in voldoende mate in staat om middels het Uitvoeringsbesluit 

inzameling en aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen op een efficiënte en effectieve wijze te 

kunnen anticiperen op de ontwikkelingen die in de afvalsector (gaan) spelen, zoals bv. de 

ontwikkelingen: Van afval naar Grondstof (VANG), Meer waarde uit afval, etc.  

 

Besluit verlening uitsluitend recht gemeente Schagen 

In de afvalstoffenverordening wordt in artikel 2 lid 3 aan het college de bevoegdheid 

gegeven om een uitsluitend recht te verlenen aan een aanbestedende dienst voor het 

verrichten van activiteiten in het kader van afvalinzameling en – verwerking. Middels het besluit  

wordt vervolgens dit uitsluitend recht door de gemeente Schagen (formeel) verleend aan HVC.  

Op deze wijze wordt de afvalverwerkingsrelatie tussen de gemeente Schagen en HVC vanuit 

Aanbestedingsrechtelijk oogpunt verder versterkt. 

 

Uitvoeringsbesluit afzonderlijke inzameling en aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen. 

Het door het college vast te stellen uitvoeringsbesluit is ten opzichte van het besluit dat onder de 

regionale afvalstoffenverordening gold met name aangevuld met regels voor nieuwe 

categorieën afval die afzonderlijk worden ingezameld (kunststofverpakkingen) en op nieuwe 

inzamelmiddelen voor afvalcomponenten (minicontainers en ondergrondse containers voor 

papier), die in sommige delen van de gemeente worden ingezet. Daarmee wordt 

geanticipeerd op de ontwikkelingen die in de afvalsector (gaan) spelen, zoals bv. de 

ontwikkelingen: VANG, Meer waarde uit afval, etc. 

 

Daarnaast wordt voor het beschadigen of het verdwijnen van een container, chip of 

toegangspas/sleutel niet langer meer verlangd dat de gebruiker in kwestie dit via politieaangifte  

kan aantonen. Omwille van terugdringing van de administratieve lasten voor burgers wordt 

hiervan voortaan afgezien. Daarnaast heeft de politie de gemeente Schagen aangegeven 

niets met deze aangiften te (kunnen en willen) doen. 

 

Wellicht vermeldingswaardig is de ruimere tijdsperiode van het aanbieden van het 

inzamelmiddel aan de weg. In het nieuwe uitvoeringsbesluit wordt toegestaan dat 

inzamelmiddelen anders dan plastic zakken, mits goed gesloten, de avond voor de  

vastgestelde inzameldag vanaf 20.00 uur mogen worden aangeboden. Hiermee wordt 

tegemoet gekomen aan de grote wens (en de huidige gebezigde praktijk) van veel inwoners die 

hun inzamelmiddel de avond vóór de ledigingsdag willen aanbieden om zodoende hiervoor 

niet speciaal de wekker te hoeven zetten. 

  

 Voor het overige is het overgrote deel van het nieuwe uitvoeringsbesluit één op één 

 overgenomen uit het vorige uitvoeringsbesluit. 
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3. Financiën 

Niet van toepassing. 

 

 

4. Risico's 

Niet van toepassing. 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

N.H. Swellengrebel 

 

 

 

 

M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

 

 

 

 


