
Toelichting op de aanpassingen van de Afvalstoffenverordening 2016 ten opzichte van de 

Afvalstoffenverordening 2013.  

Algemeen 

Naast een aantal inhoudelijke wijzigingen, is de hele afvalstoffenverordening aangepast op 

leesbaarheid. Ook zonder juridische kennis moet duidelijk zijn welke zaken in deze verordening 

geregeld zijn. Daarnaast zijn zaken die feitelijk een herhaling waren van wat eerder omschreven 

stond, verwijderd.  

De aanleiding voor de inhoudelijk wijzigingen is het vastgestelde nieuwe afvalbeleid “Grip op 

Grondstoffen”. De juridische grondslag in de afvalstoffenverordening moet het nieuwe beleid 

mogelijk maken en ondersteunen. 

Hieronder wordt toegelicht welke wijzigingen worden voorgesteld. Hierbij wordt de nieuwe 

verordening (Afvalstoffenverordening 2016) vergeleken met de oude verordening 

(Afvalstoffenverordening 2013). De toelichting is artikelsgewijs.   

Verwijderde artikelen uit de oude verordening 

artikel 1, lid 1, sub l 

De begripsomschrijving “verordening reinigingsrecht” is geschrapt, omdat dit begrip niet in de 

verordening wordt gebruikt.  

artikel 6 

Dit artikel is geheel geschrapt en vervangen voor het vierde lid in artikel 2. De toelichting volgt bij 

artikel 2 hieronder. 

artikel 7 

Dit artikel is geheel geschrapt, omdat het regelen van twee kanten van dezelfde medaille niet nodig 

is. In de nieuwe verordening is het in artikel 2, lid 4 verboden huishoudelijke afvalstoffen in te 

zamelen door anderen dan de aangewezen inzameldienst. Hierdoor hoeft niet ook nog eens het 

aanbieden aan een ander dan de aangewezen inzameldienst te worden verboden. Dit zou 

neerkomen op het tweemaal verbieden van dezelfde handeling. 

artikel 10, lid 1, 2 en 6 

Deze bepalingen zijn in de nieuwe verordening opgenomen in artikel 4. 

artikel 12  

In geval van calamiteiten wordt noodregelgeving van kracht. Dit hoeft niet afzonderlijk in de 

afvalstoffenverordening te worden geregeld. Daarom is dit artikel verwijderd. 

artikel 13, 14 en 15 

Deze artikelen over bedrijfsafvalstoffen zijn vereenvoudigd en samengevoegd tot artikel 10.  

 

  



Artikelsgewijze toelichting van de nieuwe verordening 

Alleen de gewijzigde artikelen worden toegelicht. Wordt een artikel of lid niet genoemd, dan is er 

niets gewijzigd.  

artikel 1 

lid 1, sub b: de tekst is ingekort. 

lid 1, sub f: de verwijzing naar artikel 2 is verwijderd. 

lid1, sub i: de term straatafval is aangepast naar de meer gangbare term zwerfafval. 

lid 1, sub l 

De begripsomschrijving van de term “laagdrempelige inzameling” is toegevoegd omdat de term 

wordt gebruikt in de nieuwe verordening in artikel 5, lid 5 (Overigens staat deze term ook genoemd 

in de oude verordening in artikel 5, lid 5 en 6).  

artikel 2 

Aan dit artikel is een vierde lid toegevoegd met het verbod op het inzamelen van huishoudelijke 

afvalstoffen door anderen dan de aangewezen inzamelaars. Dit stond ook in de oude verordening 

genoemd in artikel 6. Dit artikel 6 is in zijn geheel verwijderd en vervangen voor dit vierde lid. 

artikel 3 

lid 1, sub d  

Avalex heeft aangegeven dat verpakkingsglas als categorie ontbrak in de oude verordening. Deze is 

als apart lid toegevoegd. 

lid 2: de tekst is anders geformuleerd, maar inhoudelijk niet gewijzigd. 

artikel 4 

lid 1, sub b 

Dit artikel is aangepast naar mogelijke bebouwingstypes die zich op een perceel kunnen bevinden, 

zoals onzelfstandige wooneenheden (DuWo), bovenwoningen en flatgebouwen. De bewoners van 

deze woningen kunnen geen gebruik maken van minicontainers, maar zijn aangewezen op 

inzamelvoorzieningen.  

lid 1, sub c 

In “Grip op Grondstoffen” wordt onderscheid gemaakt tussen buurt- en wijkniveau. Op buurtniveau 

komen de verzamelcontainers voor restafval en op wijkniveau blijven de verzamelcontainers voor 

glas en textiel. Het buurtniveau is in dit lid toegevoegd.  

lid 1, d 

De term “brengdepot” is aangepast naar “afvalbrengstation”, omdat dit een meer gangbaar gebruikt 

woord is. 

artikel 5 



lid 5 

Dit lid is een samenvoeging van artikel 5, lid 5 t/m 8 uit de oude verordening. Deze zijn 

samengevoegd omdat de term “laagdrempelige inzameling” nu is omschreven in de 

begripsbepalingen en derhalve niet zo uitgebreid uitleg meer behoeft.  

artikel 5a 

Dit artikel is in zijn geheel nieuw toegevoegd om “Grip op Grondstoffen” mogelijk te maken. 

lid 1 

Conform “Grip op Grondstoffen” worden de frequenties van de verschillende fracties aangepast. De 

invoering van “Grip op Grondstoffen” vindt wijk voor wijk plaats. Op enig moment, als de 

voorzieningen in de wijk zijn aangepast, wijst het college aan vanaf welk moment in die bepaalde 

wijk ingezameld wordt volgens de principes van “Grip op Grondstoffen”. Vanaf dat moment treedt 

artikel 5a van de verordening in de plaats van artikel 5. De grondslag voor de collegebevoegdheid tot 

aanwijzing wordt gelegd in dit lid. 

lid 2, 3 en 4 zijn met de fractie en de frequentie aangepast conform “Grip op Grondstoffen”. 
 
lid 5: ongewijzigde tekst van lid 4 van de oude verordening 
 
lid 6: zie toelichting hierboven bij artikel 5, lid 5. 
 
artikel 6 (artikel 8 van de oude verordening) 

ongewijzigd 

artikel 7 (artikel 9 van de ouder verordening) 

lid 1 

Dit lid is omgezet van een verbodsbepaling naar een verplichting. Afvalscheiding betreft gedrag van 

de inwoners. Om dit gedrag te beïnvloeden worden meerdere instrumenten ingezet, zoals ook is 

beschreven in de communicatie strategie die hoort bij “Grip op Grondstoffen”. De lijn die hierbij 

gevolgd wordt is eerst communicatie; er is hiervoor een gedragsveranderende 

communicatiecampagne ontwikkeld. Vervolgens wordt toegezien op het naleven van het afval 

scheiden. Mocht iemand het scheiden niet goed doen, dan wordt op individueel niveau 

gecommuniceerd. Als sluitstuk in dit gehele proces kan handhavend worden opgetreden. In lijn 

hiermee is gekozen voor een verplichting in plaats van een verbod.  

lid 2 

Hierin zijn artikel 9, lid 3 en 4 van de oude verordening samengevoegd.  

artikel 8 (artikel 10 van de oude verordening) 

lid 1: ongewijzigde tekst van artikel 10, lid 3 van de oude verordening. 

lid 2: ongewijzigde tekst van artikel 10, lid 4 van de oude verordening. 

lid 3: ongewijzigde tekst van artikel 10, lid 5 van de oude verordening. 

artikel 9 (artikel 11 van de oude verordening) 



Dit artikel is ongewijzigd overgenomen.  

artikel 10 (artikel 13, 14 en 15 van de oude verordening) 

Het artikel over bedrijfsafvalstoffen. 

De gemeentelijke overheid heeft geen wettelijke taak waar het gaat om de inzameling van 

bedrijfsafvalstoffen. In Delft is het evenwel staande praktijk dat bedrijfsafvalstoffen die naar aard en  

samenstelling gelijk zijn aan huishoudelijke afvalstoffen, tezamen met deze huishoudelijke 

afvalstoffen door de inzameldienst kunnen worden ingezameld. Dit is zowel in de oude als in de 

nieuwe verordening geregeld.  

Ontwikkelingen 

De huidige ontwikkelingen op het gebied van de afvalinzameling, de ontwikkeling in de Europese 

aanbestedingsregels en de inwerkingtreding van de Wet markt en overheid maken het urgent dat 

bedrijfsafvalinzameling door de overheid tegen het licht wordt gehouden. Ook in Delft verdient het 

aanbeveling om het staande beleid te evalueren en zo nodig te herzien.  

artikel 11 tot en met 18 

Deze zijn ongewijzigd overgenomen, alleen de nummering is aangepast.  

artikel 19 

Dit artikel is aangepast naar de wijzigingen in voorgaande artikelen. Daar waar artikelen zijn 

verwijderd of verplaatst, moet ook de strafbepaling de juiste verwijzing krijgen.  

artikel 20 

De aanwijzing van toezichthouders is correct geformuleerd naar hoe de toezichthouders nu zijn 

aangewezen. 

artikel 21 tot en met 23 

Deze artikelen zijn alleen aangepast met de juiste jaartallen en verwijzingen.   


