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Samenvatting
De Afvalstoffenverordening Ouder-Amstel 2014 dient geactualiseerd te worden, onder 
andere in verband met de inzameling van de groente-, fruit- en tuinafvalfractie bij de 
hoogbouw en het samenvoegen van de fractie restafval en de fractie plastic verpakkingen, 
metalen verpakkingen en drankkartons tot één fractie. De raad wordt daarom voorgesteld 
de Afvalstoffenverordening Ouder-Amstel 2021 vast te stellen. 

Wat is de juridische grondslag?
De artikelen 10.23, eerste lid, 10.24, tweede lid, 10.25 en 10.26, eerste lid, van de Wet 
milieubeheer, artikel 3.5, eerste lid, van de Wet dieren en artikel 2, eerste lid, van het 
Besluit gescheiden inzameling huishoudelijke afvalstoffen.

Wat is de voorgeschiedenis?
De geldende Afvalstoffenverordening dateert uit 2014. Deze verordening is daardoor niet 
meer geheel actueel.

Daarnaast heeft de raad unaniem besloten tot het samenvoegen van de fractie 
huishoudelijk restafval en de fractie plastic, metalen verpakkingen en drankkartons 
(hierna: PMD) tot één fractie (amendement op raadsbesluit van 3 juli 2019), alsook tot 
de aanstaande start van de inzameling van de groente-, fruit- en tuinafvalfractie (hierna: 
GFT1) bij de hoogbouw (meest recente raadsbesluit 25 maart 2021). 
Het eerste besluit vraagt om een actualisatie van de Afvalstoffenverordening. GFT-
inzameling bij de hoogbouw moet worden geregeld in het onderliggende 
Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening, hetgeen een collegebevoegdheid is.

Waarom dit raadsvoorstel?
De wensen van de raad met betrekking tot het samenvoegen van restafval en PMD en 
het bieden van een mogelijkheid om GFT in te zamelen bij de hoogbouw moeten worden 
geformaliseerd in de Afvalstoffenverordening en het onderliggende Uitvoeringsbesluit.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft in maart 2021 een geactualiseerd 
model van de afvalstoffenverordening naar de leden gestuurd (nadat zij dat in 2015 ook 
al eens heeft gedaan). De voornaamste reden hiervoor is aangepaste landelijke 
regelgeving op het gebied van afval. Aangezien de Afvalstoffenverordening toch 
gewijzigd moet worden, stelt het college voor de modelverordening van de VNG over te 
nemen, met dien verstande dat er los van beide punten in de vorige alinea geen andere 
lokale beleidswijzigingen worden doorgevoerd.

1 In de Afvalstoffenverordening wordt gesproken over “bioafval”. Met deze term wordt de begripsomschrijving 
van artikel 1.1 Wet Milieubeheer gevolgd (biologisch afbreekbaar tuin- en plantsoenafval, levensmiddelenafval 
en keukenafval afkomstig van huishoudens, kantoren, restaurants, groothandels, kantines, cateringfaciliteiten 
en winkels en vergelijkbare afvalstoffen van de levensmiddelenindustrie)
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Wat gaan we doen?
De raad wordt nu gevraagd in te stemmen met een geactualiseerde 
Afvalstoffenverordening om twee redenen. Allereerst wordt gevraagd de wijzigingen in de 
afvalinzameling te formaliseren die betrekking hebben op het samenvoegen van de 
fracties restafval en PMD (artikel 7, derde lid, van de verordening), als ook de GFT-
voorzieningen bij de hoogbouw (artikel 4, onder b van het Uitvoeringsbesluit, dat haar 
basis vindt in artikel 10 van de Afvalstoffenverordening). Beide conform eerdere 
besluitvorming van de raad waarvan de uitvoering vanaf komende zomer ter hand 
genomen zal worden. 

Daarnaast is de verordening in zijn algemeenheid aan een actualisatie toe. In de 
Afvalstoffenverordening worden in grote lijnen regels gesteld voor het aanbieden en 
inzamelen van huishoudelijke en bedrijfsafvalstoffen, het tegengaan van dumping en 
zwerfafval en regels voor handhaving en toezicht. Zoals gezegd, stelt het college op dit 
moment verder geen inhoudelijke beleidswijzigingen voor.

Wat is het maatschappelijke effect?
Met het vaststellen van deze verordening maakt de raad het mogelijk over te gaan tot 
gezamenlijk inzamelen van restafval en PMD en het mogelijk maken van een GFT-
voorziening bij de hoogbouw, conform eerdere besluitvorming. Het samenvoegen van 
PMD en restafval vergemakkelijkt de afvalinzameling voor de inwoner tegen een 
vergelijkbaar milieurendement. Een GFT-voorziening bij de hoogbouw verhoogt het 
milieurendement en biedt inwoners in de hoogbouw een manier om bij de invoering van 
diftar afval te scheiden waardoor zij minder geld kwijt zijn voor hun restafval.
De algehele actualisatie van de Afvalstoffenverordening zorgt voor lokale regelgeving die 
bij de tijd is. 

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?
De raad kan er nog voor kiezen niet over te gaan tot gezamenlijk inzamelen van restafval 
en PMD, of het niet mogelijk maken van een GFT-voorziening bij de hoogbouw. Hiermee 
zou hij echter ingaan tegen zijn eerdere besluitvorming en de kosten die daarvoor 
inmiddels zijn gemaakt. De stap van het vastleggen van deze besluiten in de 
Afvalstoffenverordening en het Uitvoeringsbesluit wordt echter als formaliteit gezien.

Het actualiseren van de Afvalstoffenverordening heeft verder geen betrekking op diftar. 
Diftar heeft betrekking op het financieren van de afvalverwerking en staat in die zin los 
van de Afvalstoffenverordening. Het enige besluit dat de raad daar nog over hoeft te 
nemen is de tariefstelling en dat gebeurt via de Verordening Reinigingsheffing 2022, eind 
dit jaar.

Wat hebben we hiervoor nodig?
Het vaststellen van de Afvalstoffenverordening brengt op zichzelf geen financiële 
consequenties met zich mee. De financiële consequenties van de keuzes rondom het 
samenvoegen van PMD en restafval en GFT ophalen bij de hoogbouw zijn reeds verwerkt.

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?
Formele participatie is vereist op grond van het Besluit GIHA, omdat 
verpakkingsmateriaal van metaal en kunststof niet afzonderlijk worden ingezameld. 
Inspraak dient te geschieden zoals bepaald in de Participatie- en Inspraakverordening 
Ouder-Amstel 2016. Op de inspraak is de procedure van afdeling 3.4 van de Algemene 
wet bestuursrecht, de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, van toepassing. Het 
bestuursorgaan (de raad), kan een andere procedure vaststellen. De raad heeft daarbij 
de keuze uit de participatietreden informeren, raadplegen +, coproduceren of 
meebeslissen. De keuze moet gemotiveerd worden. Aangezien de raad reeds heeft 
besloten om PMD in de nascheiding uit het restafval te halen, is de enige logische optie 
om te kiezen voor informeren.
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Wat is het vervolg?
Als de raad instemt met het vaststellen van de verordening, zal deze op de 
voorgeschreven wijze worden bekendgemaakt. 

Nu wordt voorgesteld een nieuwe verordening vast te stellen, zal ook een nieuw 
Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenheffing Ouder-Amstel door het college genomen moeten 
worden. Een dergelijk besluit betreft de nadere uitwerking van regels in de 
Afvalstoffenverordening en vaststelling daarvan is een collegebevoegdheid. Het concept 
hiervan is bijgevoegd. De uitbreiding van de GFT-inzameling bij de hoogbouw is hierin 
meegenomen, en ook hier worden verder geen inhoudelijke lokale beleidswijzigingen 
doorgevoerd. Het nieuwe Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Ouder-Amstel 2021 
maakt het college ook bekend. 

In het weekblad zal op de gemeentepagina een bericht worden geplaatst waarmee de 
inwoners worden geïnformeerd over de nieuwe verordening en de wijzigingen, met name 
het inzamelen van GFT bij de hoogbouw en het niet meer afzonderlijk inzamelen van 
PMD.

Hoe monitoren en evalueren we?
De geldende afvalstoffenverordening zal getoetst blijven worden aan het Landelijk 
Afvalbeheerplan (LAP3) en aan hogere wetgeving, waaronder het Besluit GIHA.
Daarnaast zal, als de VNG weer een geactualiseerd model voor de 
afvalstoffenverordening heeft opgesteld, worden getoetst of de dan geldende verordening 
moet worden aangepast.


