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Onderwerp: Afvalstoffenverordening 2017 

Registratienummer: 624121 

Voorstel: 

1. De afvalstoffenverordening 2017 vaststellen en 

vanaf 1 januari 2017 met terugwerkende kracht 

in werking laten treden.   
  

Argumenten 

1.1 De huidige afvalstoffenverordening dient 

geactualiseerd te worden. De huidige afvalstoffen- 

verordening van Hof van Twente dateert uit 2010. Sinds 

die tiĳd zijn er verschillende ontwikkelingen geweest. 

Een daarvan is het raadsbesluit van 30 juni 2015 om 

diftar in te voeren per 1 januari 2017. 

Ook heeft de VNG een nieuwe modelverordening 

opgesteld en raadt zij aan om dit model te hanteren. De 

bestaande verordening was al zodanig geschreven dat 

het invoeren van diftar geen probleem was. 

1.2 Voor de nieuwe verordening is gebruik gemaakt 

van de nieuwe, gedereguleerde modelverordening van 

de VNG. De grootste wijziging is dat er minder regels in 

de verordening staan, maar dat er meer geregeld wordt 

in het uitvoeringsbesluit (bevoegdheid college)'. Een 

voorbeeld daarvan is dat de lijst van afzonderlijk in te 

zamelen stromen in de verordening van 13 naar 7 

stromen is gegaan. De andere stromen worden in het 

uitvoeringsbesluit vastgelegd. 

In het uitvoeringsbesluit is nu ook geregeld dat het 

mogelijk is om proeven te houden met de inzameling 

van afvalstromen. 

De verschillende inzamelmiddelen die in Hof van 

Twente gebruikt worden zijn nu ook verwerkt in het 

uitvoeringsbesluit. 

1.3 De ontwerpverordening en het uitvoeringsbesluit 

zijn in samenwerking met andere Twente Milieu 

gemeenten opgesteld. Hierdoor neemt de uniformiteit in 

Twente op dit gebied verder toe. Tegelijk blijft de 

mogelijkheid open om eventuele bepalingen die 

specifiek op Hof van Twente betrekking hebben op te 

nemen. 

1 In de bijgevoegde memo staat een overzicht van de verschillen. 



1.4 Erzijn geen zienswijzen ingediend gedurende de 

terinzagelegging. De ontwerp afvalstoffenverordening 

2017 en het bijbehorende uitvoeringsbesluit hebben 

gedurende 6 weken ter inzage gelegen in het info- 

centrum. Dit conform de uniforme openbare voor- 

bereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene 

wet bestuursrecht en de eigen Inspraakverordening 

gemeente Hof van Twente 2016. In deze periode zijn er 

geen vragen over deze stukken ontvangen of ziens- 

wijzen ingediend. 

Risico’s 

De verordening heeft ter inzage gelegen, daarop zijn 

geen reacties gekomen. Verder is de verordening 

conform het model van de VNG. De voorbereiding is 

zorgvuldig verlopen, daarom verwachten we geen 

risico's. 

Alternatieven 

Het niet vaststellen van de verordening. Dit betekent 

dat wij verder moeten met de oude verordening. Dit 

betekent dat het college een nieuw uitvoeringsbesluit 

moet maken dat afgestemd is op de oude verordening. 

Daarnaast gaan wij daarmee uit de pas lopen met de 

andere gemeenten in de regio. Ook gaan we dan 

afwijken van de door de VNG voorgestelde standaard. 

Dit kan bij eventuele bezwaar- en beroepsprocedures 

tegen ons gaan werken. 

Uitvoering 

De verordening treedt met terugwerkende kracht in 

werking vanaf 1 januari 2017. Het bijbehorende 

uitvoeringsbesluit treedt op dezelfde datum in werking. 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 

de secretaris a.i., de burgemeester, 
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