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Voorstel 

1. In te stemmen met het wijzigingsbesluit Afvalstoffenverordening 2018 waarin de bevoegdheid tot 
het aanwijzen van locaties voor inzamelvoorzieningen verduidelijkt wordt door aan artikel 8 van de 
Afvalstoffenverordening 2018 een lid toe te voegen dat luidt;  
" Artikel 8 Inzamelmiddelen en -voorzieningen  
Lid 3. Het Dagelijks Bestuur kan de locaties van inzamelvoorzieningen aanwijzen."; 

2. In te stemmen met een aanvullend investeringskrediet van € 137.800 voor deze taakverschuiving 
naar Avri; 

3. Kennis te nemen van de procedure voor het vaststellen van inzamellocaties voor 
afvalvoorzieningen incl. de kosten en de gehanteerde plaatsingscriteria voor inzamelvoorzieningen. 

 

 
Inleiding 
Door een bezwaarschrift dat Avri doorgestuurd heeft gekregen van de gemeente Buren is discussie 
ontstaan over de vraag bij wie de bevoegdheid (en plicht) ligt tot het aanwijzen van locaties voor 
inzamelvoorzieningen. Op basis van de jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State (hierna: de Afdeling) is door onze jurist geconcludeerd dat die bevoegdheid en plicht thans bij het 
Dagelijks Bestuur van Avri ligt. De Afdeling leest deze bevoegdheid en plicht in artikel 8 lid 2 van de 
Afvalstoffenverordening. Dit artikel komt uit de modelverordening van de VNG en wordt door veel 
gemeenten in de Afvalstoffenverordening gebruikt. Daarom zijn uit de jurisprudentie van de Afdeling waarin 
Avri noch haar deelnemende gemeenten partij is, toch conclusies te trekken. 
 
Niet alleen voor dit bezwaar is deze constatering van belang, maar ook voor het proces van het 
implementeren van het nieuwe afvalbeleid waar eind 2017 toe besloten is. 
 
Sinds 2000 worden er in het verzorgingsgebied van Avri ondergrondse inzamelvoorzieningen geplaatst. 
Voor het bepalen van de locaties heeft Avri altijd een adviserende rol gespeeld, waarbij uiteindelijk de 
gemeenten de verantwoordelijkheid namen voor het plaatsen de ondergrondse inzamelvoorzieningen. 
Per gemeente verschilde de wijze van procesgang. Bij de ene gemeente werd in het kader van beschermd 
stadsgezicht omgevingsvergunningen vereist waarbij door Avri leges moesten worden betaald. Bij een 
andere gemeente werden de potentiële locaties voor ondergrondse inzamelvoorzieningen alleen ter inzage 
gelegd. En bij weer een andere gemeente konden inwoners tijdens de inloopavonden hun gedachten 
inbrengen. In een aantal gevallen namen bewoners het initiatief om Avri te benaderen met het verzoek 
ondergrondse inzamelvoorzieningen te plaatsen ter vervanging van bovengrondse voorzieningen. Daarbij 
werd door de Avri doorverwezen naar de gemeenten. 
De gemeenten schakelden vakambtenaren in met de opdracht om binnen hun disciplines, archeologie, 
kabels en leidingen, verkeer en parkeren e.d., te kijken naar de consequenties alvorens te starten met het 
plaatsen van de ondergrondse inzamelvoorzieningen. 
 
De rol van Avri is daarmee tot op heden 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. 
 
Beoogd effect 
De taken en bevoegdheden van Avri op het gebied van de uitvoering van de Afvalstoffenverordening te 
verduidelijken en daarbij te breken met de werkwijze uit het verleden rondom het vaststellen van locaties 
waar inzamelvoorzieningen worden geplaatst. 
 
Argumenten 
1.1  De aanpassing van de bevoegdheidsverdeling is op verzoek van gemeenten 
Het werd tot dusverre principieel niet wenselijk geacht dat de bevoegdheid en plicht tot het besluiten over 
de locaties van de inzamelvoorzieningen bij het Dagelijks Bestuur van Avri liggen. Het gaat immers over 



grond van de gemeenten waar de inzamelvoorzieningen geplaatst worden. De afgelopen 17 jaar hebben 
de gemeenten ook op deze wijze gewerkt en heeft Avri geen besluiten genomen over de plaatsing van 
de ongeveer 400 bestaande ondergrondse containers. 
 
In het vakberaad van 6 maart 2018 hebben de aanwezige gemeenten unaniem uitgesproken dat zij na 
overleg met hun portefeuillehouder het aanwijzen van de locaties voor inzamelvoorzieningen vanaf nu bij 
Avri wensen te beleggen. Daarbij zijn de volgende argumenten genoemd: 

1. het beleggen bij Avri zorgt voor een uniforme werkwijze binnen de 10 gemeenten; 
2. het beleggen bij Avri zorgt daarmee voor rechtsgelijkheid voor de inwoners van de 10 

gemeenten; 
3. het beleggen bij Avri komt de kwaliteit van de procedure ten goede; 
4. gemeenten hebben zelf onvoldoende kennis en capaciteit in huis om de procedure te kunnen 

uitvoeren; 
5. Als gemeenten het individueel zouden moeten gaan doen, is hoogst onzeker of de procedures 

tijdig afgerond zullen zijn; 
6. het aanwijzen van de nieuwe locaties vloeit voor uit het nieuwe beleid. Ook de (juridische) kosten 

die daarmee samenhangen worden geacht te vallen onder het basispakket. Avri kan hiervoor het 
budget 'risico's' van het nieuwe beleid aanwenden. 

 
1.2 Jurisprudentie maakt aanpassing noodzakelijk  
In de Gemeenschappelijke Regeling is de bevoegdheid tot het aanwijzen van locaties voor 
inzamelvoorzieningen niet expliciet benoemd bij de opsomming in artikel 21. De bevoegdheid maakt 
onderdeel uit van artikel 21 lid 1 onder d. waar staat dat het bestuur van Avri bevoegd is tot de uitvoering 
van (onder andere) de Afvalstoffenverordening.  
 
Uit het artikel 8 lid 2 van de Afvalstoffenverordening volgt niet duidelijk een bevoegdheid en plicht tot het 
aanwijzen van locaties voor inzamelvoorzieningen, maar de Afdeling leest die bevoegdheid en plicht wel in 
dit artikel. Dit artikel luidt: 
 

"Het Dagelijks Bestuur kan aanwijzen via welk inzamelmiddel of via welke inzamelvoorziening de 
inzameling van een bepaald bestanddeel huishoudelijke afvalstoffen ten behoeve van de gebruiker 
van een perceel plaatsvindt." 
 

Het vermoeden is dat de Raad van State deze bepaling aangrijpt om te waarborgen dat burgers op kunnen 
komen tegen het plaatsen van inzamelvoorzieningen. Immers, als er geen verplichting bestaat voor het 
nemen van aanwijzingsbesluiten voor locaties van inzamelvoorzieningen, dan zou de burger hiertegen niet 
kunnen opkomen. De discussie die is ontstaan met de gemeente Buren is een goed voorbeeld over de 
onduidelijkheid die thans bestaat. Het maken van nieuwe afspraken over de taak- en bevoegdheidverdeling 
tussen gemeenten en Avri zal die onduidelijkheid wegnemen en toekomstige discussies voorkomen. 
 
1.3 Toevoeging lid 3 aan artikel 8 Afvalstoffenverordening geeft duidelijkheid 
Voor de betrokken partijen betekent deze taakverschuiving een breuk met de werkwijze uit het verleden. 
Om de gevolgen hiervan op te vangen moeten partijen nadere afspraken maken. Zo wordt in de 
Afvalstoffenverordening 2018 door het invoegen van een derde lid in artikel 8 de nieuwe werkwijze 
verduidelijkt. 
Daarmee wordt binnen het publiekrecht geregeld dat Avri de partij is die de afvalvoorzieningen inclusief 
de locaties ervan aanwijst. De (voorgenomen) locaties worden altijd getoetst aan de hand van de 
plaatsingscriteria die begin 2018 in nauw overleg met de gemeenten via het vakberaad zijn opgesteld. 
Als uitkomst van de zienswijzenprocedure worden de definitieve locaties vastgesteld door Avri. Dat 
kunnen de voorgenomen locaties zijn (indien er geen zienswijzen zijn ingediend of indien de zienswijzen 
geen nieuw inzicht opleveren) of nieuwe locaties als een zienswijze tot nader inzicht leidt. 
 
De bevoegdheid tot 'het aanwijzen van locaties' houdt in dat naast het bepalen welke percelen worden 
aangesloten op een inzamelvoorziening ook het vaststellen van de definitieve locaties bij Avri komt te 
liggen. Dit laatste komt neer op het mogen beschikken over de gemeentegrond. Hiervoor moeten de 
gemeenten Avri voor de definitieve locaties privaatrechtelijke toestemming verlenen middels het vestigen 
van een recht van opstal.  
 
Kanttekeningen 
1.1 Extra werklast voor Avri bij invoering nieuw afvalbeleid 
Eind 2017 is het afvalbeleid voor 2019 definitief vastgesteld. Aansluitend is Avri begonnen met de 
voorbereiding van de uitvoering van de nieuwe manier van inzamelen. Door het nieuwe beleid zullen er 
inzamellocaties wijzigen en bijkomen. Op het voornemen hiervan moeten belanghebbenden in de 
gelegenheid worden gesteld om een zienswijze in te dienen. Hierop is de gemeentelijke 



inspraakverordening en Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. 
 
Als de lijn van de Afdeling wordt gevolgd en de bevoegdheid dus bij het Dagelijks Bestuur van Avri komt te 
liggen, dan betekent dit dat Avri het voornemen tot het besluit maakt, de inspraakprocedure verzorgt, de 
definitieve locaties vaststelt en de behandeling van eventueel ingestelde beroepen tegen het besluit 
uitvoert.  
De vaste kosten (kosten die gegarandeerd gemaakt gaan worden) van deze extra taken worden begroot op 
€ 137.800. Daarnaast is er sprake van een risico aan variabele kosten die afhankelijk is van de reacties 
vanuit de bewoners op de procedure, zoals het aantal te behandelen zienswijzen en het aantal 
beroepsprocedures bij de Raad van State. Dit risico is begroot op ca € 160.000. 
 
1.2 Privaatrechtelijke regeling gemeentegrond 
De gemeenten hebben het eigendomsrecht op de grond waar de ondergrondse containers geplaatst 
moeten worden. Tussen Avri en de gemeente moet dus een goede afstemming plaatsvinden. De gemeente 
dient akkoord te gaan met de plek van de container en zal permanente toegang tot de container moeten 
geven voor het gebruik, het legen en het onderhoud van de container. Dit moet worden geregeld middels 
zogenaamde ‘opstalovereenkomsten’. Een recht van opstal wordt door middel van een notariële akte 
ingeschreven in het kadaster. 
 
1.3 Participatie van gemeenten is belangrijk voor de kwaliteit van het proces 
De verschuiving van de taak voor het aanwijzen van de locaties van gemeente naar Avri (juridische 
procedure) betekent niet dat daarmee ook de communicatie die daaraan vooraf moet gaan en de 
participatieactiviteiten rondom de inspraak ook mee overgaan. Dit is en blijft een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van de gemeenten en Avri richting de inwoners. De communicatie en participatie 
worden gezamenlijk door medewerkers van Avri en de gemeenten voorbereid én uitgevoerd. Ten behoeve 
van de voortgang zal Avri de werkzaamheden naar zich toetrekken indien een gemeente (bijvoorbeeld 
wegens capaciteitsgebrek) niet aan de planning van de werkzaamheden kan voldoen en de realisatie van 
het project per 2019 gevaar loopt. Een planning is binnen afzienbare tijd beschikbaar. 
 
Door vroegtijdige en duidelijke communicatie via de media (krant, website, social media) maar ook in de 
vorm van huis-aan-huis verspreide extra uitgave van Afval&zo, worden de inwoners geïnformeerd over - en  
voorbereid op - de gevolgen van het nieuwe inzamelbeleid. Deze werkwijze voorkomt dat 
inspraakprocedure het eerst moment is waarop inwoners horen over het nieuwe beleid en de gevolgen 
ervan. Daarmee wordt vermijdbare weerstand voorkomen en dit zal het aantal en de aard van de 
inspraakreacties ten goede komen, doordat de inspraak op voorgenomen inzamellocaties niet onnodig 
belast wordt door bedenkingen van inwoners die gericht zijn tegen het vastgestelde afvalbeleid.  
 
Met het bieden van inspraak op de voorgenomen locaties voor afvalvoorzieningen wordt voldaan aan de eis 
van zorgvuldigheid en belangenafweging als beginselen van bestuurlijk bestuur. Van een bestuursorgaan 
wordt verwacht dat zij voorafgaand aan een besluit alle nodige kennis omtrent relevante feiten en de af te 
wegen belangen vergaart (afdeling 3.2 Algemene wet bestuursrecht).  
De inspraak wordt geboden op de voorgenomen locaties die met de gemeenten zorgvuldig zijn voorbereid 
en waarbij rekening is gehouden met: de fysieke geschiktheid van de locaties, de aanwezigheid van kabels 
en leidingen, de (verkeers)veiligheid, bereikbaarheid, maximale loopafstand, het beperken van de kans op 
overlast en schade, het zoveel mogelijk sparen van bestaande (groen- en parkeer)voorzieningen, de eisen 
van een doelmatige afvalinzameling en bedrijfsvoering en waarbij gebruik is gemaakt van de lokale kennis 
van de gemeente. 
 
Deze zorgvuldige voorbereiding en de aangeboden participatiemogelijkheid helpen de inwoner om te 
begrijpen hoe en waarom de locatie waar hij met zijn afval naar toe moet lopen (en daarmee de ingreep op 
het serviceniveau) tot stand is gekomen. Daarmee wordt de kans verkleind op beroepsprocedures tegen de 
definitieve locaties en anders in ieder geval de kans op het succes dat door inwoners kan worden behaald 
bij de Raad van State tegen een zorgvuldig bepaalde inzamellocatie. 
 
Bij de voorbereiding is het van belang dat aan dit proces niet alleen het label 'Avri' hangt, maar juist die van 
de gemeente. Die toch als meer als 'eigen' wordt beschouwd door de inwoners. Dit kan zoveel mogelijk 
zichtbaar worden gemaakt door bijvoorbeeld het gebruik van gemeentelogo's in communicatie-uitingen, het 
voorbereiden en bemensen van de inspraakavonden inclusief het uitsturen van de uitnodigingen en de 
keuzes voor de locaties van de inspraakavonden.  
De participatiemogelijkheid voor inwoners wordt in nauwe samenwerking met de gemeenten voorbereid 
waarbij het idee is om per gemeente kerngericht te gaan werken en bij meerdere avonden per gemeente 
gelegenheid te geven voor persoonlijk en laagdrempelig contact.  
 
1.4 Het verleggen van het mandaat ligt politiek gevoelig 



In algemene zin is bekend dat raadsleden mandaten die gevoelig liggen liever dicht bij zich houden, dan 
wegleggen bij een Gemeenschappelijke Regeling. Tijdens de bezoeken aan commissie- en 
raadsvergaderingen, die Avri heeft uitgevoerd in voorbereiding op het nieuwe afvalbeleid, hebben diverse 
raadsleden gevraagd naar het mandaat inzake de aanwijzing van locaties voor ondergrondse containers. 
Bij het beantwoorden van die vragen is aangegeven dat het mandaat bij de gemeenten ligt. Dat bleek voor 
raadsleden een bevredigend antwoord te zijn. 
Het verzoek van het Vakberaad aan Avri is niet in lijn met de wens van eerdergenoemde raadsleden. 
 
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 mandaat 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. 
 
De communicatie-uitingen over het nieuwe beleid inclusief het participatietraject over het aanwijzen van 
locaties worden in samenspraak met de gemeenten voorbereid en uitgevoerd. Hiervoor wordt een 
communicatieplan opgesteld en waar nodig per gemeente maatwerk geleverd op basis van de lokale 
bijzonderheden (zoals bestaande overleggremia, reeds in gebruik zijnde communicatiemiddelen, 
aanwezige ontmoetingslocaties). 
 
Financiën 
 
Het gevraagde extra krediet van € 137.800 voor de vaste kosten betreft een projectnadeel. De bijbehorende 
kapitaallasten bedragen € 31.005 en hebben een effect op de Afvalstoffenheffing van € 0,39 per betalend 
huishouden. Het nadeel worden meegenomen bij de bestuursrapportage over 2018.  
 
Het risico aan variabele kosten wordt geprognosticeerd op ca € 160.000 en wordt toegevoegd aan de 
risicoparagraaf van de begroting. 
  
De kosten van publicatie van de aangepaste verordening bedragen € 125 euro voor de dienstverlening door 
Bureau Daadkracht. 
 
Uitvoering 
Avri start na bepaling van de voorlopige locaties voor inzamelvoorzieningen de zienswijzenprocedures om 
daarmee te komen tot de definitieve locaties. Daaraan voorafgaand worden de inwoners van de gemeenten 
geïnformeerd over het nieuwe afvalbeleid en de gevolgen die dat met zich meebrengt. 
 
Bijlagen 

 Besluit tot wijziging van de Afvalstoffenverordening Avri 2018 

 Overzicht plaatsingscriteria 

 Procesbeschrijving aanwijzen inzamellocaties 

 Indicatief kostenoverzicht aanwijsprocedure (excl. kosten vestigen opstalrecht) 

 Communicatieplan (hoofdlijnen) 
 


