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DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN;  

 

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 

(GR 13.4071853); 

 

HEEFT BESLOTEN: 

 

vast te stellen de verordening tot wijziging van de Afvalstoffenverordening 2005.  

 

Artikel I 

Artikel 1 onder i, k en l wordt als volgt gewijzigd: 

i: gebruiker van een perceel: degene die in de gemeente feitelijk gebruik maakt van een perceel ten 

aanzien  waarvan ingevolge artikel 10.21 en 10.22 van de Wet Milieubeheer een verplichting tot het 

inzamelen van huishoudelijk afval geldt; 

k: wegen: wegen als bedoeld in artikel 1 eerste lid, onder b van de Wegenverkeerswet 1994; 

l: motorrijtuigen: alle voertuigen, als bedoeld in artikel 1 eerste lid, onder c van de 

Wegenverkeerswet 1994. 

 

Artikel II 

Artikel 7 lid 1, wordt als volgt gewijzigd: 

Het college wijst Stadsbeheer van de gemeente Groningen als inzameldienst aan, die belast is met de 

inzameling van huishoudelijke afvalstoffen. 

 

Artikel III 

Artikel 12 lid 1, wordt als volgt gewijzigd: 

1. Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling aan te bieden aan een ander dan de 

inzameldienst, andere inzamelaars, de houders van een inzamelvergunning of de personen en 

instanties die in het kader van producentverantwoordelijkheid bij algemene maatregel van 

bestuur of ministeriele regeling een inzamelplicht hebben voor categorieën van huishoudelijk 

afval. 

 

Artikel IV 

Artikel 27, wordt als volgt gewijzigd: 

1. Voor anderen dan de inzameldienst, andere inzamelaars of houders van een inzamelvergunning, 

is het verboden afvalstoffen die ter inzameling gereed staan te doorzoeken en verspreiden. 

2. Het is verboden tegen afvalstoffen of inzamelmiddelen, die ter inzameling gereed staan, te 

stoten, te schoppen, deze omver te werpen of anderszins te behandelen waardoor zwerfafval 

ontstaat. 
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Artikel V 

Artikel 32 a, lid 2 wordt als volgt gewijzigd: 

3. Het college kan deze bevoegdheid mandateren aan de vakdirecteur Stadsbeheer. 

 

Artikel VI 

Deze verordening treedt in werking één dag na bekendmaking. 

 

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 29 januari 2014. 

 

De griffier, De voorzitter, 

 

 

 

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

.       

        


