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Voorgesteld raadsbesluit 

De raad besluit: 
I. de verordening tot wijziging van de Afvalstoffenverordening van de gemeente Groningen vast te 

stellen; 
II. dit besluit bekend te maken door plaatsing in het elektronisch gemeenteblad en inwerking te laten 

treden op de dag na bekendmaking. 

Samenvatting 

Doordat het verbod op zonder vergunning inzamelen van (deel)stromen huishoudelijk afval niet strafbaar 
is gesteld in de Afvalstoffenverordening, kunnen handhavers hiertegen op dit moment niet optreden. 
Door artikel 11 te noemen in artikel 33 van de Afvalstoffenverordening, is dit probleem opgelost. In artikel 
33 is de strafbaarstelling geregeld van de verboden genoemd in de Afvalstoffenverordening. 

Afgehandeld en naar archief Paraaf Datum 



Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

Aanleiding en doel 

Aanleiding is dat met enige regelmaat personen zonder vergunning langs de deuren gaan om textiel of 
andere deelstromen huishoudelijk afval in te zamelen. Hiertegen optreden bleek niet mogelijk omdat artikel 
11 waarin het verbod staat vermeld, niet strafbaar is gesteld in artikel 33 van de Afvalstoffenverordening. 
Dit is een omissie. We willen dit opiossen door uw raad de Afvalstoffenverordening te laten aanpassen 
waardoor handhavers op kunnen treden tegen de overtreding van het verbod. 

Kader 

Wet milieubeheer. Wet op de economische delicten. 

Argumenten en afwegingen 

Het verbod genoemd in artikel 11 is per ongeluk niet genoemd in artikel 33 van de Afvalstoffenverordening. 
Het is wel opgenomen in de model Afvalstoffenverordening van de VNG en in de Afvalstoffenverorde-
ningen van andere gemeenten. In de praktijk lopen toezichthouders er tegen aan dat ze niet kunnen 
optreden tegen personen die illegaal huishoudelijk afval inzamelen. 
De gemeente bewaakt een doelmatige inzameling van het huishoudelijk afval door zelf inzamelaars aan te 
wijzen en/of contracten te sluiten met, of vergunningen te geven aan inzamelaars van (deel)stromen 
huishoudelijk afval (zoals scholen en vrijwilligersorganisaties). Dit vioeit voort uit de zorgplicht die de 
gemeente op grond van de Wet milieubeheer heeft voor de inzameling van huishoudelijk afval. 

Maatschappelijk draagvlak en participatie 

Geen participatie nodig. 

Financiele consequenties 

Geen. 

Overige consequenties 

Geen. 

Vervolg 

Door vaststelling van de wijzigingsverordening is de omissie hersteld. 
Geen vervolg. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, 
dr. R.L. (Ruud) Vreeman 

de secretaris, 
drs. P.J.L.M. (Peter) Teesink 



^ULAGE 

ontwerp -

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN 

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 

(Bijiage raadsverslag nr. ); 

BESLUIT: 

Vast te stellen de verordening tot wijziging van de Afvalstoffenverordening 2005 

Artikel I 

Artikel 33. wordt als volgt gewijzigd: 
Na het woord 'artikelen' en voor '12' wordt 11 toegevoegd. 

Artikel II 

Deze verordening treedt in werking een dag na bekendmaking. 

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente... 

De griffier, De voorzitter. 

drs. A.6.M. (Toon) Dashorst dr. R.L. (Ruud) Vreeman 


