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Samenvatting
In de door de gemeenteraad op 1 oktober 2021 vastgestelde Afvalstoffenverordening 
Ouder-Amstel 2021 is verzuimd een grondslag op te nemen voor het collegebesluit om een 
uitsluitend recht te verlenen aan AEB Exploitatie B.V. voor de verwerking van al het in de 
gemeente ingezamelde huishoudelijk bioafval en restafval. Dit collegebesluit is opgenomen 
in het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Ouder-Amstel 2021. De grondslag voor 
dat collegebesluit moet in de Afvalstoffenverordening worden opgenomen.
Om dit te herstellen wordt de raad voorgesteld de Eerste wijzigingsverordening 
Afvalstoffenverordening 2021 vast te stellen.

Wat is de juridische grondslag?
Artikel 149 Gemeentewet, artikel 2.24, aanhef en onder sub a Aanbestedingswet 2012, 
titel 10.4 Wet milieubeheer en artikel 1, 4, 13 en 16 Kaderrichtlijn Afvalstoffen.
 
Wat is de voorgeschiedenis?
Op 1 oktober 2021 heeft de gemeenteraad de Afvalstoffenverordening Ouder-Amstel 
2021 vastgesteld. In het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Ouder-Amstel 2021 
is het besluit van het college opgenomen, dat aan AEB Exploitatie B.V. een uitsluitend 
recht, als bedoeld in artikel 2.24a van de aanbestedingswet, wordt verleend voor de 
verwerking van al het door of vanwege de gemeente Ouder-Amstel ingezamelde 
huishoudelijk bioafval en restafval. 

Waarom dit raadsvoorstel?
De grondslag voor het collegebesluit om het uitsluitend recht te verlenen moet in de 
afvalstoffenverordening worden opgenomen. Verzuimd is deze grondslag, die wel was 
opgenomen in de vervallen verordening uit 2014, opnieuw op te nemen in de nieuwe 
verordening. 

Wat gaan we doen?
De huidige tekst van artikel 3 Afvalstoffenverordening Ouder-Amstel 2021 luidt:

Artikel 3. Aanwijzing van de inzameldienst
1. Burgemeester en wethouders wijzen de inzameldienst aan die is belast met de 

inzameling van huishoudelijke afvalstoffen.
2. Aan de aanwijzing kunnen voorschriften worden verbonden en beperkingen worden 

gesteld. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve 
beschikking bij niet tijdig beslissen) is niet van toepassing.

3. Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels stellen over de wijze waarop de 
inzameldienst huishoudelijke afvalstoffen inzamelt.
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De nieuwe tekst van artikel 3 moet luiden (de toevoegingen zijn onderstreept):

Artikel 3. Vestigen uitsluitend recht en aanwijzing van de inzameldienst
1. Burgemeester en wethouders wijzen de inzameldienst aan die is belast met de 

inzameling en/of verwerking van huishoudelijke afvalstoffen. Burgemeester en 
wethouders kunnen daarbij een uitsluitend recht verlenen als bedoeld in artikel 2.24a 
van de aanbestedingswet.

2. Aan de aanwijzing kunnen voorschriften worden verbonden en beperkingen worden 
gesteld. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve 
beschikking bij niet tijdig beslissen) is niet van toepassing.

3. Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels stellen over de wijze waarop de 
inzameldienst huishoudelijke afvalstoffen inzamelt.

De gewijzigde tekst moet met de Eerste wijzigingsverordening Afvalstoffenverordening 
2021 worden vastgesteld.

Wat is het maatschappelijke effect?
Elke gemeente heeft als overheid tot taak het (doen) verzamelen van afvalstoffen en het 
afvoeren, alsmede het (laten) verwerken daarvan. Op grond van de Wet Milieubeheer en 
het vigerend Landelijk Afvalbeheer Plan is elke gemeente verantwoordelijk voor de 
(gescheiden) inzameling en verwerking van het huishoudelijk (rest)afval. 

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?
Hersteld moet worden dat de grondslag voor het bedoelde collegebesluit in de 
afvalstoffenverordening is opgenomen. Het verlenen van het uitsluitend recht is een 
raadsbevoegdheid. De raad kan die bevoegdheid overdragen aan het college, als dat in 
de Afvalstoffenverordening is bepaald. Wordt dit niet gedaan, dan is het uitsluitend recht 
niet rechtmatig verleend door het college.

Wat hebben we hiervoor nodig?
Met het aanpassen van de Afvalstoffenverordening Ouder-Amstel 2021 kan het 
ontbreken van de grondslag voor het collegebesluit worden hersteld.

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?
Nader intern of extern overleg is niet nodig. De Eerste wijzigingsverordening 
Afvalstoffenverordening 2021 zal worden bekendgemaakt op www.overheid.nl.

Wat is het vervolg?
Na instemming door de raad zal de Eerste wijzigingsverordening Afvalstoffenverordening 
2021 worden bekendgemaakt op www.overheid.nl.

Hoe monitoren en evalueren we?
Niet van toepassing. Met dit besluit wordt een omissie in de Afvalstoffenverordening 
Ouder-Amstel 2021 hersteld.
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