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Artikel 14, lid 2 sub: 
Was: handelingen die zijn verboden bij of krachtens de Wet bodembescherming, de 
Waterwet of het Besluit bodemkwaliteit.
Wordt: handelingen die zijn verboden bij of krachtens de Wet bodembescherming, de 
Omgevingswet of het Besluit bodemkwaliteit.

Artikel 16: Zwerfafval rondom inrichtingen
Was:  

1. Degene die een inrichting drijft waar eet- of drinkwaren worden verkocht die ter 
plaatse kunnen worden genuttigd draagt zorg voor de aanwezigheid in of nabij de 
inrichting, van een steeds voor gebruik door het publiek beschikbare en tijdig 
geleegde afvalbak of soortgelijk middel voor het houden van afval.

2. Degene die de inrichting drijft verwijdert zo vaak als nodig etenswaren, 
verpakkingen, afval of andere materialen die kennelijk uit de inrichting afkomstig 
zijn of voor de inrichting zijn bestemd binnen een straal van ten minste 25 meter 
van de inrichting.

3. De vorige leden gelden niet voor situaties waarin wordt voorzien door het 
Activiteiten-besluit

Wordt: 
Degene die een inrichting drijft waar eet- of drinkwaren worden verkocht die ter plaatse 
kunnen worden genuttigd draagt zorg voor de aanwezigheid in of nabij de inrichting, van 
een steeds voor gebruik door het publiek beschikbare en tijdig geleegde afvalbak of 
soortgelijk middel voor het houden van afval.
(Als gevolg van de Omgevingswet vervallen lid 2 en 3).

Artikel 18 Geen opslag van afval in de open lucht
Was: Het is verboden afvalstoffen op een voor het publiek waarneembare plaats in de 
open lucht en buiten een inrichting als bedoeld in artikel 1.1 van de Wet milieubeheer op 
te slaan of opgeslagen te hebben, anders dan door het in overeenstemming met 
paragraaf 2 van deze verordening aanbieden of overdragen van huishoudelijke 
afvalstoffen.
Wordt: Het is verboden afvalstoffen op een voor het publiek waarneembare plaats in de 
open lucht op te slaan of opgeslagen te hebben, anders dan door het in overeenstemming
met paragraaf 2 van deze verordening aanbieden of achterlaten van huishoudelijke 
afvalstoffen. Het verbod geldt niet als voor de opslag van afvalstoffen een 
omgevingsvergunning is afgegeven.

Artikel 19 Ontdoen van autowrakken



Was: Het is verboden zich te ontdoen van een autowrak dat afkomstig is van een perceel,
anders dan door afgifte aan een inrichting als bedoeld in artikel 6 van het Besluit beheer 
autowrakken.
Wordt: Het is verboden zich te ontdoen van een autowrak dat afkomstig is van een 
perceel, anders dan door afgifte aan de houder van een omgevingsvergunning voor het 
demonteren van autowrakken of wrakken van tweewielige motorvoertuigen

Artikel 19a Kadavers van gezelschapsdieren
1. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder gezelschapsdier verstaan: een dier dat 

de mens in of rond het huis houdt en verzorgt, niet zijnde een hobby- of 
landbouwhuisdier;

2. Burgemeester en wethouders wijzen een of meer verzamelplaatsen aan waar 
kadavers van gezelschapsdieren worden ingezameld;

3. Van ingezamelde kadavers wordt aangifte gedaan bij Rendac Son B.V. De kadavers 
worden bewaard en overgedragen aan Rendac Son B.V. in overeenstemming met het 
bepaalde bij of krachtens artikel 3.1 van de Wet dieren;

4. Uiterlijk op de eerste werkdag die volgt op de dag waarop het gezelschapsdier dood is
aangetroffen, geeft de houder van het kadaver dit af op een aangewezen 
verzamelplaats;

5. Tot het tijdstip van afgifte bewaart de houder het kadaver zodanig dat er geen 
vermenging is met ander materiaal;

6. Het vierde lid is niet van toepassing op het kadaver dat wordt begraven op een terrein 
dat ter beschikking staat van de houder van het kadaver of dat uiterlijk de eerste 
werkdag na overlijden wordt afgegeven aan een ondernemer die is erkend op grond 
van artikel 24, eerste lid, onder b, c of d, van de Verordening 1069/2009/EG.

Dit artikel is nieuw

Artikel 20 Strafbare feiten
Was: Overtreding van artikel 4, artikel 6 of van artikel 8 tot en met artikel 10 en artikel 12 
tot en met artikel 19, is een strafbaar feit als bedoeld in artikel 1a, onderdeel 3, van de 
Wet op de economische delicten.
Wordt: Overtreding van het bij of krachtens de artikelen 4, 6, 8 tot en met 10 en 12 tot en 
met 19[a] bepaalde en de daarbij gegeven voorschriften en beperkingen, is een strafbaar 
feit als bedoeld in artikel 1a, onderdeel 3, van de Wet op de economische delicten.

Artikel 22 Intrekking oude verordening
Was: De Afvalstoffenverordening gemeente Hof van Twente 2010 wordt ingetrokken, op 
datum van inwerkingtreding van deze verordening, zoals bedoeld in artikel 25 van deze 
verordening.
Wordt: De Afvalstoffenverordening gemeente Hof van Twente 2017 wordt ingetrokken, op 
datum van inwerkingtreding van deze verordening, zoals bedoeld in artikel 25 van deze 
verordening.

Artikel 24 Citeertitel
Was: Deze verordening wordt aangehaald als: Afval-stoffenverordening gemeente Hof 
van Twente 2017
Wordt: Deze verordening wordt aangehaald als: Afvalstoffenverordening gemeente Hof 
van Twente 2022.

Artikel 25 Inwerkingtreding
Was: Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2017.
Word: Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 juli 2022.

Verder zijn er hier en daar wat aanpassingen gedaan om de leesbaarheid te verbeteren.
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