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Wijzigingen Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2022 
 

Onderdeel A 

Oud Nieuw 

Artikel 1. Definities 

 … 

 …  

 brengdepot: het afvalbrengstation van de 

ARCG aan de Duinkerkenstraat, het 

afvalbrengstation Vinkhuizen aan de 

Electronstraat, de milieustraat Haren aan 

de Van Maerlantlaan en de wijkpost Ten 

Boer aan de Boltweg;   

 …  

 inzameldienst: de krachtens artikel 3, 

eerste lid van de 

Afvalstoffenverordening aangewezen 

inzameldienst, belast met de inzameling 

van huishoudelijke afvalstoffen;  

 inzamelen: de activiteiten gericht op het 

ophalen of innemen van afvalstoffen die 

binnen de gemeente ter inzameling 

worden aangeboden en het feitelijk 

ophalen en innemen daarvan;  

 inzamelvoorziening: een voor de 

inzameling van afvalstoffen bestemd(e) 

bewaarmiddel of bewaarplaats, 

bijvoorbeeld een verzamelcontainer, 

wijkcontainer of brengdepot, ten 

behoeve van meerdere huishoudens; 

 perceel: perceel waar geregeld 

huishoudelijke afvalstoffen kunnen 

ontstaan;  

 …  

 … 

 … 

Artikel 1. Definities  

 afvalpas: een pas voor het aanbieden van 

(grof) huishoudelijk afval op adresniveau. 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 

 

Onderdeel B 

Oud Nieuw 

Artikel 2. Omschrijving categorieën afvalstoffen 

die afzonderlijk worden ingezameld 

VERPLAATS NAAR ARTIKEL 5 

 

Onderdeel C 

Oud Nieuw 

 Artikel 2. Aanwijzing inzamelende instanties 

Als inzameldienst op grond van artikel 3. van de 

verordening wordt aangewezen de directie Stadsbeheer. 

 

 

 

Onderdeel D 

Oud Nieuw 

Artikel 3. Aanwijzing inzamelmiddelen- en 

voorzieningen 

VERPLAATST NAAR ARTIKEL 6 
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Onderdeel E 

Oud Nieuw 

 Artikel 3. Beoordelingskader aanwijzen andere 

inzamelaars 

Het college kan op grond van artikel 4. van de 

verordening inzamelaars aanwijzen en aanvullende 

regels opstellen. Deze inzamelaars kunnen één of 

meerdere stromen van de huishoudelijke afvalstoffen 

inzamelen. 

1. Voor de aanwijzingsprocedure zijn de volgende 

regels opgesteld: 

a. Aanvragen moeten een duidelijke 

omschrijving bevatten over welke 

grondstof in welk gebied, mits de 

aanvraag is goedgekeurd, ingezameld 

zal worden; 

b. Aanvragen dienen uiterlijk voor 1 

november voor het voorgaande 

kalenderjaar bij de gemeente te zijn 

ingediend. Uiterlijk 31 december 

daaropvolgend worden de inzamelaars 

aangewezen. 

2. Voor de inzameling die huis-aan-huis geschiedt, 

worden partijen voor één tot vier jaar 

aangewezen als inzamelaar, voor de daarop 

volgende periode van 1 tot 4 jaar moet een 

nieuwe aanvraag worden ingediend moet een 

nieuwe aanvraag worden ingediend. 

3. Indien er overlap plaatsvindt tussen 

verschillende aanvragen als inzamelaar, dan 

worden de aanvragen gerangschikt op basis van 

de volgende aspecten: 

a. De mate waarin de inzamelaar 

bijdraagt aan het beleidsdoel ‘100% 

afvalvrij in 2030’. 

b. De mate waarin de activiteit ten goede 

komt aan en (deel) van de inwoners 

van het betreffende gebied. 

c. De mate waarin de activiteiten van de 

inzamelaar bijdragen aan een ander 

beleidsdoel van de gemeente. 

4. De locatie van de plaatsing van een 

inzamelcontainer moet door het college 

geschikt worden geacht en dient niet in strijd te 

zijn met de verkeersveiligheid. 

5. Bij een aanvraag dienen de volgende gegevens 

te worden vermeld: 

a. De naam van de organisatie, inclusief 

het nummer van de Kamer van 

Koophandel, de contactpersoon voor 

de organisatie, inclusief 

contactgegevens waaronder een e-

mailadres en een telefoonnummer; 

b. Een toelichting voor welke doelstelling 

wordt ingezameld; 
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c. Een toelichting in welke vorm en 

frequentie de inzameling plaatsvindt, 

bijvoorbeeld huis-aan-huis of door 

middel van een inzamelcontainer. In 

het laatste geval, geef op een kaart aan 

waar deze wordt geplaatst; 

d. Een korte toelichting over de 

verwerking van de grondstof; 

e. Een toelichting hoe de bewoners van 

de gemeente worden geïnformeerd 

over de inzameling. 

6. Aan de vergunning voor inzameling kunnen 

voorschriften worden verbonden die betrekking 

hebben op de tijdstippen van inzameling, de 

dagen en frequentie van inzameling, de 

informatievoorziening richting de bewoners en 

de gemeente, het gebruik van 

inzamelvoorzieningen en het netjes achterlaten 

van inzamellocaties. Indien aantoonbaar niet 

aan de aanvullende regels wordt voldaan kan de 

toewijzing aan de inzamelaar worden 

ingetrokken of worden geweigerd voor het 

volgende kalenderjaar. 

 

ONDERDEEL F 

Oud Nieuw 

Artikel 4. Frequentie van inzamelen VERPLAATST NAAR ARTIKEL 7 

 

 

Onderdeel G 

Oud Nieuw 

 Artikel 4. Aanwijzing inzamelplaats 

Op grond van artikel 5 van de verordening wordt bepaald 

dat de afvalbrengstations aan de Duinkerkenstraat 99 te 

Groningen en de Electronstraat 2 te Groningen als 

inzamelplaatsen waar lokaal of regionaal huishoudelijke 

afvalstoffen met uitzondering van huishoudelijk restafval 

en gft-afval ter inzameling kunnen worden aangeboden. 

 

Onderdeel H 

Oud Nieuw 

Artikel 5. Afzonderlijk ter inzameling aanbieden VERPLAATST NAAR ARTIKEL 8 

 

Onderdeel I 

Oud Nieuw 

Artikel 2. Omschrijving categorieën afvalstoffen die 

afzonderlijk worden ingezameld 

 

Op grond van artikel 7 van de verordening stellen 

burgemeester en wethouders de volgende 

omschrijvingen vast. … 

1. … 

2. … 

3. … 

4. Klein chemisch afval 

Artikel 5. Omschrijving categorieën afvalstoffen die 

afzonderlijk worden ingezameld 

 

Op grond van artikel 7 van de verordening worden de 

volgende omschrijvingen vastgesteld. 

1. … 

2. … 

3. … 

4. … 

5. Klein chemisch afval 
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a. Huishouden 

i. batterijen 

ii. bestrijdingsmiddelen en 

insecticiden 

iii. lampenolie 

iv. petroleum 

v. spaarlampen en 

energiezuinige lampen 

vi. TL–buizen 

vii. vloeibare 

gootsteenontstopper 

 

b. Medicijnkastje 

i. injectienaalden 

ii. kwikthermometers 

iii. medicijnen 

 

c. Doe het zelf 

i. bij verven gebruikte 

producten zoals 

terpentine, thinner, 

verfafbijtmiddel, 

verfverdunner, 

kwastreiniger, 

kwastontharder en 

wasbenzine 

ii. kwikschakelaars 

iii. verf, lak, beits en 

houtverduurzamingsmidde

len  

 

d. Hobby 

i. etsvloeistoffen zoals 

salpeterzuur en 

zwavelzuur 

ii. fotofixeer 

iii. foto–ontwikkelaar 

iv. zoutzuur 

 

e. Vervoer 

i. accu’s 

ii. benzine 

iii. motorolie /afgewerkte 

olie/ remolie 

iv. oliefilters 

 

Niet tot klein chemisch afval behoren: 

Aceton, ammonia, asbest, brandblussers 

(halon), correctievloeistof, inkt, frituurvet, 

gasflessen, kit of lijm, loodwikkels, 

meubelolie, nagellak, nagellakremover, 

ontvettingsmiddel, ovenreiniger, plamuur, 

smeervet, spuitbussen, vlekkenwater, 

vlooienbanden, rookmelders; 

 

5. … 

6. … 

a. Huishouden 

i. aceton 

ii. ammonia 

iii. batterijen 

iv. bestrijdingsmiddelen en 

insecticiden 

v. lampenolie 

vi. meubelolie 

vii. nagellak 

viii. nagellakremover 

ix. ontvettingsmiddel 

x. ovenreiniger 

xi. petroleum 

xii. spaarlampen en 

energiezuinige lampen 

xiii. TL–buizen 

xiv. vlekkenwater 

xv. vloeibare 

gootsteenontstopper 

xvi. vlooienbanden 

b. Medicijnkastje 

i. injectienaalden 

ii. kwikthermometers 

iii. medicijnen 

c. Doe het zelf 

i. bij verven gebruikte 

producten zoals 

terpentine, thinner, 

verfafbijtmiddel, 

verfverdunner, 

kwastreiniger, 

kwastontharder en 

wasbenzine 

ii. kit of lijm 

iii. kwikschakelaars 

iv. plamuur 

v. smeervet 

vi. spuitbussen 

vii. verf, lak, beits en 

houtverduurzamingsmidde

len  

d. Hobby 

i. correctievloeistof zoals 

typex 

ii. etsvloeistoffen zoals 

salpeterzuur en 

zwavelzuur 

iii. fotofixeer 

iv. foto–ontwikkelaar 

v. inkt 

vi. zoutzuur 

e. Vervoer 

i. accu’s 

ii. benzine 

iii. motorolie /afgewerkte 

olie/ remolie 
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7. Grof huishoudelijk afval, categorie 1:  

van particuliere huishoudens afkomstige 

afvalstoffen die te groot of te zwaar zijn om 

op dezelfde wijze als huishoudelijk restafval 

te worden aangeboden, zoals wasmachines, 

gasfornuizen, koelen vriesapparatuur, 

fietsframes, twee en driezitsbanken, 

tuinpaaltjes, bedspiralen/ matrassen; kleine 

hoeveelheden sloopachtig afval (niet meer 

dan 0,5 m3), die geen substantiële 

belemmering vormen voor het 

inzamelvoertuig zoals aanrechtbladen, 

badkuipen, hout, hokjes van huisdieren, 

douchedeur of -cabine, keukenkastjes, hang- 

en legkasten, vlak- en vensterglas, deuren, 

gipsplaat, golfplaat (geen asbest) en 

planken; 

 

8. Tot categorie 2, grof huishoudelijk afval, 

behoren:  

grote hoeveelheden sloopachtig afval (meer 

dan 0,5 m3), steenachtige materialen (zoals 

wcpotten, wasbakken, tegels, puin), aarde, 

grond, zand, bielzen, boomstammen, dikke 

balken, tuinschuttingen, stalen buizen, auto 

onderdelen, deelstromen waarvoor een 

andere inzamelvoorziening of 

brengvoorziening geldt (zoals snoeiafval, 

glas, asbest, dakbedekking, textiel, papier, 

kleine elektrische en elektronische 

apparaten). Afval van deze categorie dat niet 

in een aparte deelstroom valt, dient in de 

regel te worden gebracht naar een 

brengdepot zoals de ARCG 

iv. oliefilters 

 

Niet tot klein chemisch afval behoren: 

asbest, brandblussers (halon), frituurvet, 

gasflessen, loodwikkels en rookmelders; 

 

6. … 

 

7. … 

 

8. Grof huishoudelijk afval, categorie 0: 

a. Van particuliere huishoudens 

afkomstige afvalstoffen die te groot 

of te zwaar zijn om op dezelfde 

wijze als huishoudelijk restafval te 

worden aangeboden en gratis 

gebracht kunnen worden naar een 

afvalbrengstation, zoals 

wasmachines, gasfornuizen, koel- 

en vriesapparatuur, zonnepanelen 

maximaal 6, asbest(platen) 

maximaal 35 m2 (verpakt conform 

de richtlijnen), klein chemisch 

afval, vlak- en vensterglas en 

metalen. 

b. Van particuliere huishoudens 

afkomstige afvalstoffen waarvoor 

andere inzamelvoorzieningen zijn, 

zoals glas, papier en textiel. 

 

9. Grof huishoudelijk afval, categorie 1: 

van particuliere huishoudens afkomstige 

afvalstoffen die te groot of te zwaar zijn om 

op dezelfde wijze als huishoudelijk restafval 

te worden aangeboden, zoals fietsframes, 

twee en driezitsbanken, tuinpaaltjes, 

bedspiralen, matrassen; kleine hoeveelheden 

snoeiafval (maximaal 2 m3) en schone grond 

en sloop- en steenachtig afval (maximaal 0,5 

m3), die geen substantiële belemmering 

vormen voor het inzamelvoertuig zoals 

aanrechtbladen, badkuipen, wc-potten, 

wasbakken, schoon puin, hout, hokjes van 

huisdieren, douchedeur of -cabine, 

keukenkastjes, hang- en legkasten, deuren, 

gipsplaat, golfplaat (geen asbest) en planken; 

 

10. Grof huishoudelijk afval, categorie 2: 

grote hoeveelheden sloop- en steenachtig 

afval (meer dan 0,5 m3), aarde, grond, zand, 

bielzen, dikke balken, tuinschuttingen, auto 

onderdelen, deelstromen waarvoor een 

andere inzamelvoorziening of 

brengvoorziening geldt (zoals snoeiafval, 

asbest(platen) (meer 35 m2), dakbedekking. 

Afval van deze categorie dat niet in een 

aparte deelstroom valt, dient in de regel te 

worden gebracht naar een afvalbrengstation 

zoals de ARCG. 
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Onderdeel J 

Oud Nieuw 

Artikel 6. Dagen en tijden voor het ter inzameling 

aanbieden 

VERPLAATST NAAR ARTIKEL 9 

 

Onderdeel K 

Oud Nieuw 

Artikel 7. Ter inzameling aanbieden van 

huishoudelijke afvalstoffen via een 

inzamelmiddel 

VERPLAATST NAAR ARTIKEL 10 

 

Onderdeel L 

Oud Nieuw 

Artikel 8. Ter inzameling aanbieden van 

huishoudelijke afvalstoffen via een 

inzamelvoorziening van een groep percelen 

VERPLAATST NAAR ARTIKEL 11 

 

Onderdeel M 

Oud Nieuw 

Artikel 9. Ter inzameling aanbieden van 

huishoudelijke afvalstoffen via een 

inzamelvoorziening op wijkniveau 

VERPLAATST NAAR ARTIKEL 12 

 

Onderdeel N 

Oud Nieuw 

Artikel 10. Ter inzameling aanbieden van 

huishoudelijke afvalstoffen zonder inzamelmiddel 

VERPLAATST NAAR ARTIKEL 13 

 

Onderdeel O 

Oud Nieuw 

Artikel 11. Ter inzameling aanbieden van 

huishoudelijke afvalstoffen via een brengdepot 

VERPLAATST NAAR ARTIKEL 14 

 

Onderdeel P 

Oud Nieuw 

Artikel 8. Ter inzameling aanbieden van 

huishoudelijke afvalstoffen via een 

inzamelvoorziening 

 

Krachtens artikel 10 van de verordening stellen 

burgemeester en wethouders de volgende regels 

voor het gebruik van inzamelvoorzieningen vast:  

 

1. …  

2. … 

3. … 

4. … 

5. … 

6. … 

7. Er mogen per perceel maximaal 20 

huisvuilzakken per maand worden 

aangeboden.  

8. Bij meer dan 20 zakken per maand 

kunnen tarieven worden opgelegd op 

Artikel 11. Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke 

afvalstoffen via een inzamelvoorziening 

 

Krachtens artikel 10 van de verordening worden de 

volgende regels vastgesteld voor het gebruik van 

inzamelvoorzieningen vast:  

1. … 

2. … 

3. … 

4. … 

5. … 

6. … 

7. … 

8. … 

9. … 

10. Op verzoek van een woningcorporatie kunnen 

inzamelvoorzieningen aangepast of vervangen 

worden. Er kan hiervoor een tarief worden 
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grond van de Verordening 

Afvalstoffenheffing.  

9. In aantoonbare bijzondere 

omstandigheden, die leiden tot een niet 

beïnvloedbare hoeveelheid restafval, 

mogen na toestemming door of namens 

burgemeester en wethouders maximaal 20 

extra huisvuilzakken per maand worden 

aangeboden.  

10. …  

11. … 

12. … 

opgelegd wanneer aanpassing niet noodzakelijk 

is voor de inzameling. 

11. … 

12. Het is verboden andere categorieën 

huishoudelijke afvalstoffen via een 

inzamelvoorziening op wijkniveau aan te 

bieden dan de categorie waarvoor de 

inzamelvoorziening is bestemd.  

Volgorde lidnummers is aangepast n.a.v. wijzigingen. 

 

Onderdeel Q 

Oud Nieuw 

Artikel 12. Gebruik van de afvalpas VERPLAATST NAAR ARTIKEL 15 

 

Onderdeel R 

Oud Nieuw 

Artikel 13. Inzameling bedrijfsafvalstoffen door 

de inzameldienst 

VERPLAATST NAAR ARTIKEL 16 

 

Onderdeel S 

Oud Nieuw 

Artikel 10. Ter inzameling aanbieden van 

huishoudelijke afvalstoffen zonder inzamelmiddel 

 

Op grond van artikel 3 van de verordening stellen 

burgemeester en wethouders de volgende regels 

vast voor het aanbieden van afvalstoffen zonder 

inzamelmiddel.  

1. … 

2. … 

Artikel 13. Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke 

afvalstoffen zonder inzamelmiddelen 

 

Krachtens artikel 3 van de verordening worden de 

volgende regels vastgesteld voor het aanbieden van 

afvalstoffen zonder inzamelmiddel: 

1. … 

2. … 

i. kleine elektrische apparaten die bij het 

textiel worden aangeboden of 

overgedragen aan aangewezen 

inzamelaars, moeten apart in een 

stevige gesloten plastic zak worden 

aangeboden, tot een maximum gewicht 

van 10 kilogram per zak; 

 

Onderdeel T 

Oud Nieuw 

Artikel 14. Regels voor het aanbieden van 

bedrijfsafval 

VERPLAATST NAAR ARTIKEL 17 

 

Onderdeel U 

Oud Nieuw 

Artikel 11. Ter inzameling aanbieden van 

huishoudelijke afvalstoffen via een 

afvalbrengstation 

1. De aanbiedvoorwaarden van het 

brengdepot van de ARCG, het 

brengdepot Vinkhuizen, de milieustraat 

Haren en de wijkpost Ten Boer zijn 

vermeld op de website van de gemeente. 

2. Het is verboden huishoudelijke 

afvalstoffen op andere wijze via een 

Artikel 14. Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke 

afvalstoffen via een afvalbrengstation 

1. De aanbiedvoorwaarden van de 

afvalbrengstations van de ARCG en Vinkhuizen 

zijn conform onderstaande punten en staan 

vermeld op de website van de gemeente. 

a. Bij het brengen van grof 

(huishoudelijk)afval dient men zich te 

melden bij de weegbrug. 
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brengdepot ter inzameling aan te bieden 

dan krachtens het eerste lid is bepaald. 

3. Voor het brengen van afval bij een 

brengdepot kunnen tarieven worden 

gehanteerd. 

4. De openingstijden van de brengdepots 

worden vermeld op de website van de 

gemeente. 

b. Per keer mag maximaal één 

enkelassige aanhanger (lengte max 

2m30) gebracht worden. 

c. Vier maal per jaar mag een aanhanger 

conform lid 1b met categorie 1 afval 

gratis naar het afvalbrengstation 

gebracht worden.  

d. Wanneer een aanhanger niet voldoet 

aan lid 1b of categorie 1 afval vervoert, 

dan dient deze via de weegbrug te gaan 

en wordt er een tarief in rekening 

gebracht. 

e. Het is niet toegestaan om grof 

huishoudelijk afval met 

bedrijfsvoertuigen (met logo) en 

vrachtwagens (uitgezonderd categorie 

B rijbewijs) te brengen. 

f. Het is niet toegestaan om grof 

huishoudelijk afval met 

landbouwvoertuigen te brengen. 

g. De onder e genoemde voertuigen 

worden bij de afvalbrengstations 

aangemerkt als bedrijven. 

h. Bedrijven die gebruik maken van het 

afvalbrengstation dienen via de 

weegbrug te gaan en wordt er een 

tarief in rekening gebracht. 

i. Bedrijven of organisaties die grof 

(huishoudelijk)afval aanbieden voor 

een bewoner uit de gemeente 

Groningen dienen een 

machtingsformulier of afvalpas van de 

bewoner te overhandigen.  

2. Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen op 

andere wijze via een afvalbrengstation ter 

inzameling aan te bieden dan krachtens het 

eerste lid is bepaald. 

3. Voor het brengen van afval bij een 

afvalbrengstation kunnen tarieven worden 

gehanteerd. 

4. De openingstijden van de afvalbrengstation 

worden vermeld op de website van de 

gemeente. 

 

Onderdeel V 

Oud Nieuw 

Artikel 15. Niet willen ontvangen van 

ongeadresseerde handelsreclame 

VERPLAATST NAAR ARTIKEL 18 

 

Onderdeel W 

Oud Nieuw 

Artikel 12. Gebruik van de afvalpas 

1. … 

2. … 

3. … 

4. … 

Artikel 15. Gebruik van de afvalpas 

1. … 

2. Per perceel wordt kosteloos één afvalpas 

toegewezen voor het brengen van grof 

huishoudelijk afval bij een brengstation. 
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5. … 

6. … 

3. … 

4. … 

5. … 

6. … 

7. … 

 

 

 

Onderdeel X 

Oud Nieuw 

Artikel 16. Inwerkingtreding VERPLAATST NAAR ARTIKEL 20 

 

Onderdeel Y 

Oud Nieuw 

Artikel 17. Citeerbepaling VERPLAATST NAAR ARTIKEL 21 

 

Onderdeel Z 

Oud Nieuw 

 Artikel 19. Kadavers van gezelschapsdieren 

 

Kadavers van gezelschapsdieren kunnen naar het 

afvalbrengstation ARCG aan de Duinkerkenstraat 99 te 

Groningen en Vereniging Dierenambulance Groningen 

aan de Friesestraatweg 199A te Groningen gebracht 

worden. Als inzamelaar op grond van artikel 19a. van de 

verordening wordt aangewezen Rendac Son B.V. 

gevestigd te Son. 

 

Onderdeel AA 

Oud Nieuw 

Artikel 16. Inwerkingtreding 

 

Op deze datum vervallen alle eerder vastgestelde 

nadere regels van de voormalige gemeenten Ten 

Boer, Haren en Groningen. 

Artikel 20. Inwerkingtreding 

 

Op deze datum vervallen alle eerder vastgestelde nadere 

regels betreffende de Afvalstoffenverordening van de 

gemeente Groningen. 

 


