
 

Aan : Algemeen Bestuur 

Vergadering : 4 juli 2019 

Agendapunt : 11, ter besluitvorming 

Van : Dagelijks Bestuur 

Onderwerp : Handhavingsbeleid Asv  

 

 
Voorstel 
Het handhavingsbeleid 2019-2023 vast te stellen 
 

 
Inleiding 
Met het handhavingsbeleid wordt voor de periode 2019-2023 vastgelegd vanuit welke visie Avri de 
Afvalstoffenverordening (Asv) handhaaft, over welke instrumenten zij voor het werk beschikt en welke 
overtredingen er worden gehandhaafd binnen de beschikbare tijd en capaciteit. Dit hangt samen met het 
stellen van prioriteiten.  
Jaarlijks wordt de aanpak in de vorm van een addendum bij het handhavingsbeleid geactualiseerd. Voor 
2019 vormt het door het dagelijks bestuur vastgestelde actieplan Handhaving 'afvalscheiden heel gewoon' 
voor het nieuwe afvalbeleid de aanpak voor handhaving in 2019. 

 
Beoogd effect 
Een basis te bieden aan de uitvoering van het team Toezicht en Handhaving op het gebied van het 
basispakket (Asv). 
 
Argumenten 
1.1 Het Algemeen Bestuur is bevoegd tot vaststelling van handhavingsbeleid voor het basispakket.  
In de gemeenschappelijke regeling Avri is in artikel 20 bepaald dat het (algemeen) bestuur de 
verordeningen vaststelt en ook bevoegd is tot de uitvoering ervan. Het team Toezicht en Handhaving 
geeft uitvoering aan de strafbepalingen uit de Asv. 
 
1.2 Het handhavingsbeleid is in 2008 voor het laatst bestuurlijk vastgesteld 
Sinds het oprichten van het team Toezicht en Handhaving, als vervanging van de inhuur destijds van 
de milieupolitie, heeft het team zich ontwikkeld tot de professionele handhavers die er nu zijn. Ook zijn 
er maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen op het gebied van afvalinzameling geweest die 
aanleiding zijn om het beleid bestuurlijk opnieuw te bekrachtigen. Daarmee ligt er een gedragen 
fundament onder de uitvoering van het team Toezicht en Handhaving. 
 
Kanttekeningen 
1.1 Afvalstoffenverordening is de basis voor de bevoegdheid tot handhaven. 
Ook zonder handhavingsbeleid is het mogelijk om te handhaven. De basis voor handhaving is 
gelegen in de Asv.   
 
Communicatie 
Communicatie is onderdeel van het bestaande instrumentarium voor het bereiken van het gewenste 
gedrag. Ook in het kader van het Actieplan Handhaving ‘Afvalscheiden heel gewoon’ wordt er in 2019 
over handhaving gecommuniceerd. Voor het beleidsplan zelf is daarom geen separate communicatie 
noodzakelijk. 
Het handhavingsbeleid wordt bekend gemaakt via de website van Avri.  
 
Financiën 
Het handhavingsbeleid wordt voor het basispakket gefinancierd uit de Afvalstoffenheffing.  
Voor eventuele handhavingstaken in een pluspakket worden per gemeente separate budgetten 
overeengekomen.  
 
Uitvoering 
Het team Toezicht en Handhaving Avri is belast met het uitvoeren van het handhavingsbeleid.  
 
Bijlagen 
Handhavingsbeleid Avri 2019-2023   
 


