
 

Aan : Algemeen Bestuur 

Vergadering : 12 september 2019 

Agendapunt : 7, ter besluitvorming 

Van : Dagelijks Bestuur 

Onderwerp : 
Wijzigingsbesluit 
Afvalstoffenverordening 2019  

 

 
Voorstel 

1. In te stemmen met het wijzigingsbesluit Afvalstoffenverordening 2019 waarin de bevoegdheid 
tot het aanwijzen van locaties voor inzamelvoorzieningen per 1 oktober 2019 weer bij de 
gemeenten belegd wordt.  

 

 
Inleiding 
Het Dagelijks Bestuur heeft op 15 mei 2019 het AB voorstel incontinentie goedgekeurd, waarin 
voorgesteld wordt om een principebesluit te nemen om incontinentiemateriaal en (optioneel ook) 
babyluiers gescheiden te gaan inzamelen en circulair te verwerken. In beslispunt 4 van het Dagelijks 
Bestuur van 15 mei 2019 is eveneens besloten het AB voor te stellen om de bevoegdheid tot het 
vaststellen van locaties waar inzamelvoorzieningen worden geplaatst weer bij de gemeenten te 
beleggen. 
 
Sinds 2000 worden er in het verzorgingsgebied van Avri ondergrondse inzamelvoorzieningen 
geplaatst. Voor het bepalen van de locaties heeft Avri tot het begin van het project ‘omgekeerd 
inzamelen’ een adviserende rol gespeeld, waarbij uiteindelijk de gemeenten de verantwoordelijkheid 
namen voor het plaatsen de ondergrondse inzamelvoorzieningen. 
 
De rol van Avri is daarmee tot april 2018 beperkt gebleven tot het geven van advies voorafgaand aan 
de gemeentelijke besluitvorming over locaties en het uitvoeren (plaatsen en beheren) na het genomen 
besluit door de gemeente. In het kader van het project ‘omgekeerd inzamelen’ heeft het Algemeen 
Bestuur op 19 april 2018 besloten dat het aanwijzen van locaties voor inzamelvoorzieningen voortaan 
een bevoegdheid van het Dagelijks Bestuur was (later gemandateerd aan de voorzitter van het 
Dagelijks Bestuur). Avri stelt sindsdien de locaties in nauwe samenspraak met de gemeente vast 
(besluit AB 19-4-2018 waarbij de Afvalstoffenverordening op dit punt is verduidelijkt).  
 
Het Dagelijks Bestuur vindt dat de primaire verantwoordelijkheid en bevoegdheid voor het vaststellen 
van locaties waar inzamelvoorzieningen worden geplaatst weer moet komen te liggen waar het hoort, 
namelijk bij de gemeenten zelf. Daarom wordt voorgesteld om het derde lid van artikel 7A van de 
Afvalstoffenverordening Avri 2019 te wijzigen in: 
 
"Artikel 7A Inzamelmiddelen en -voorzieningen  
Lid 3. De locaties van inzamelvoorzieningen worden aangewezen door het bevoegd gezag van de 
betreffende gemeente. Het bepalen van de locatie gebeurt in samenspraak met Avri.” 
 
Voorgesteld wordt de wijziging per 1 oktober 2019 in werking te laten treden. 
 
Beoogd effect 
De taken en bevoegdheden van Avri op het gebied van de uitvoering van de Afvalstoffenverordening 
te verduidelijken en daarbij de bevoegdheid tot het vaststellen van locaties waar inzamelvoorzieningen 
worden geplaatst per 1 oktober 2019 weer bij de gemeenten te beleggen. 
 
Argumenten 
1.1 De primaire verantwoordelijkheid hoort bij de gemeenten te liggen 
Voor inwoners is het duidelijker en begrijpelijker als de gemeente waarin zij wonen verantwoordelijk is 
voor het vaststellen van een locatie van de container en dat zij daar ook hun bezwaren kunnen uiten. 
Het is niet logisch dat de gemeente enkel voor inzamelvoorzieningen niet het bevoegd gezag is voor 
het vaststellen van locaties.  
Uiteraard worden de locaties in nauwe samenspraak met Avri bepaald, maar de uiteindelijke 
besluitvorming komt bij het aannemen van dit voorstel weer bij het bevoegd gezag van de betreffende 



gemeente te liggen. Gemeenten zijn daarbij vrij in het bepalen van de inrichting van de besluitvorming. 
Zo kan er gekozen worden tussen het volgen van de Uniforme openbare voorbereidingsprocedure van 
Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) of voor de bezwaarprocedure. Dit is een 
interne aangelegenheid van de gemeenten. 
 
 
Kanttekeningen 

- 

 
Communicatie 
Het voornemen tot wijzigen van de Afvalstoffenverordening wordt meegenomen in de e-letter richting 
de raadsleden. Raadsleden worden hierin uitgenodigd voor het raadsledenplatform waar deze 
verduidelijking van verschuiving in bevoegdheid wordt geagendeerd. 
 
De gewijzigde verordening zal op de website van Avri worden geplaatst en de wijziging zal bekend 
gemaakt worden in de lokale huis-aan-bladen die worden verspreid in het gebied van de regio. 
Daarnaast zal het wijzigingsbesluit na besluitvorming via digitale bekendmaking en de elektronische 
regelingenbank in de GVOP en CVDR geplaatst worden. 
 
Financiën 
De kosten voor publicatie van de gewijzigde regeling in DROP (de opvolger van GVOP en CVDR) zijn 
naar schatting € 125,00. 
 
Uitvoering 
- 
 
Bijlagen 

1. Besluit tot wijziging van de Afvalstoffenverordening Avri 2019 
 


