
Ambtelijke bijstand: Piet  van Oirschot 

Zaaknummer 2018-009818      1 

 
Raadsvoorstel 
 
Agendapunt: 
Zaaknummer: 2018-009818 
 
Onderwerp 
Uitvoeringsplan 2018-2019 behorende bij Evaluatie Grondstoffenbeleidsplan + vaststelling nieuwe 
Afvalstoffenverordening gemeente Goirle 2019. 
 
Datum voorstel Datum raadsvergadering   
3 oktober 2018 4 december 2018   

Aan de gemeenteraad, 

 
Voorstel 
1. Kennis te nemen van het Uitvoeringsplan afval 2018-2019;  
2. Krediet van € 575.573,00 voor de aanschaf van duocontainers en ondergrondse PMD-containers 

goed te keuren; 
3. De Afvalstoffenverordening van de gemeente Goirle 2019 vast te stellen en gelijktijdig de 

Afvalstoffenverordening 2009 in te trekken. 
 

Inleiding 
In december 2015 heeft de raad het grondstoffenbeleidsplan vastgesteld en hiermee ook de ambitie 
om de hoeveelheid restafval terug te dringen tot maximaal 60 kilogram per inwoner in 2021.  
 
Om de ambitie te bereiken heeft het college in december 2016 een uitvoeringsplan 2016-2017 
vastgesteld. Dit plan is uitgevoerd: de 240 liter restafvalcontainers zijn vervangen door 140 liter 
containers en  daarnaast zijn 2 pilots met verschillende inzamelsystemen uitgevoerd. De evaluatie 
van dit uitvoeringsplan heeft plaatsgevonden in maart 2018 en de raad is hierover geïnformeerd in 
april 2018. De resultaten zijn positief, maar er ligt nog steeds een grote opgave om onze ambitie te 
halen. Daarom zijn voor de volgende fase vier verbetermodellen met een aantal uitgangspunten in 
beeld gebracht. We stellen voor om het model te implementeren dat het best scoort in het kader van 
de afvalbeleidsdriehoek (milieu, service en kosten). 
 
In het bijgevoegde Concept-Uitvoeringsplan afval 2018-2019 zijn deze 4 modellen verder uitgewerkt 
en wordt een advies gegeven om te kiezen voor een uitgewerkt model. Het betreft een concept 
uitvoeringsplan, omdat we dit conceptplan voorleggen aan de raad voor wensen en bedenkingen.  
Tegelijkertijd  doen wij u een  kredietvoorstel voor de aanschaf van inzamelcontainers ter 
besluitvorming en ook een wijzigingsvoorstel van de Afvalstoffenverordening gemeente Goirle 2017. 
Na de beeldvorming en besluitvorming door de raad neemt het college een definitief besluit over het 
Uitvoeringsplan. We gaan daarna in 2019 het uitvoeringsplan uitvoeren.  
 
Argumenten 
1.1  Het model dat in het Concept Uitvoeringsplan is uitgewerkt, scoort het beste op basis van de 

Afvalbeleidsdriehoek. 
Van de 4 verbetermodellen scoort model 1 het beste op basis van  de afvalbeleidsdriehoek: milieu, 
kosten en service. 
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Model 1 scoort het  hoogste op deze 3 onderdelen en houdt het volgende in: 
- De huidige 240 liter PMD container wordt ingenomen; 
- Een duocontainer papier/PMD wordt per adres toegevoegd, naast de 140 liter restafvalcontainer 

en 240/140 liter GFT-container; 
- De 140 liter restafvalcontainer wordt 1 x per 4 weken ingezameld;   
- De GFT-container en duocontainer papier/PMD worden allebei 1 x per 2 weken ingezameld. 
 
Belangrijkste voordelen 
Het voorgestelde model is als pilot getest in 2017/2018. In de afgelopen jaar gehouden pilot gaf 85% 
van de respondenten van de pilotwijk tevreden te zijn met de duocontainer. Belangrijkste voordelen 
ten opzichten van de andere modellen zijn: het slechts aanwezig zijn van 3 inzamelmiddelen per 
woonadres, één bewaarmiddel voor zowel papier als PMD en daarbij ook minder 
verkeersbewegingen door gecombineerde inzameling van papier en PMD.  Ook is er bij de 
duocontainer minder verwaaiïng van papier of PMD wat minder zwerfafval in de openbare ruimte 
oplevert.   
 
Verbetering ten opzichte van de pilot: meer ruimte voor maatwerk bij grote gezinnen. 
Uit de pilot kwam dat grote gezinnen niet altijd goed uit zijn gekomen met de aangeboden capaciteit 
, met name voor PMD. In dit model geven we daarom grotere gezinnen de mogelijkheid voor 
maatwerk met extra capaciteit voor PMD en papier. De kosten voor inzameling inclusied 
kapitaallasten  van dit model zijn lager dan de kosten in 2018. 
 
 
1.2 Het voorstel past in het ingezet beleid 
Deze keuze voor model 1 met meer service op de inzameling van de grondstoffen papier en PMD 
door de invoering van ducontainer en minder  service op restafval  door lagere inzamelfrequentie 
draagt bij aan het door uw raad vastgestelde beleid om in 2021 de hoeveelheid restafval per inwoner 
terug te dringen tot maximaal 60 kg per inwoner. 
 
1.3  Het uitvoeringsplan is vormgegeven in samenspraak met het bewonerspanel en de gemeente 

Tilburg 
Dit Concept-Uitvoeringsplan is in samenspraak met onze partner afdeling BAT van de gemeente 
Tilburg en het bewonerspanel van Goirle tot stand gekomen. We hebben daarmee kennis vanuit de 
sector en de samenleving samengebracht om tot het uitvoeringsplan te komen.  
 
1.4  Het college is beslissingsbevoegd, maar inbreng van de raad is gewenst. 
Wij leggen het Concept-Uitvoeringsplan Afval 2018-2019 via een raadsvoorstel voor aan de raad ter 
beeldvorming  voor, zodat de raad enerzijds afgewogen besluiten kan nemen over een 
kredietvoorstel en de wijziging van de Afvalstoffenverordening. Anderzijds kan de raad wensen en 
bedenkingen meegeven aan het college betreffende het Concept- Uitvoeringsplan. 
 
3.1 Om uitvoering te geven aan het Uitvoeringsplan, dient de Afvalstoffenverordening te worden 
aangepast. 
  De huidige Afvalstoffenverordening 2009 is reeds een aantal keer gewijzigd en wordt nu 
ingetrokken en vervangen door een nieuwe Afvalstoffenverordening gemeente Goirle 2019.  
Hiermee wordt de ledigingsfrequentie van restafval verlaagd van 1 maal per 2 weken naar 1 maal per 



Agendapunt:  
 
 
 

 
 
 
 

Zaaknummer 2018-009818  3 

4 weken. Het college stelt in bijgevoegd concept-Uitvoeringsbesluit 2019 van de 
Afvalstoffenverordening  gemeente Goirle 2019 nadere regels over de afvalinzameling vast nadat de 
raad de afvalstoffenverordening heeft vastgesteld.  
 
 
5.1 Om uitvoering te geven aan het Uitvoeringsplan is een krediet nodig voor de aanschaf van 
duocontainers. 
Via dit raadsvoorstel vragen wij de raad om in te stemmen met een krediet voor de aanschaf van 
inzamelmiddelen. Het betreft hier de aanschaf van duocontainers en 2 ondergrondse PMD-
containers met pers en ombouw van 4 bestaande ondergrondse PMD containers. De investering 
bedraagt totaal € 575.373,00, de kapitaallasten kunnen worden gedekt  binnen het taakveld 7.3 
afval. 
 
Kanttekeningen 
 
1.1 Niet iedereen zal direct tevreden zijn met de nieuwe inzamelmethode 
Bij elke wijziging in de afvalinzameling  en zeker bij  een gemeente brede halvering van de 
inzamelfrequentie en volume voor restafval  kunnen een aantal bewoners gewenningsproblemen 
ondervinden. Hierbij dienen sommige bewoners nog een forse gedragswijziging door te voeren om 
voldoende ruimte in de restafvalcontainer te houden die na deze wijziging slechts 1 x per 4 weken 
wordt ingezameld. Dit kan in het begin mogelijk tot (heftige) reacties leiden. Belangrijk hierbij  is 
voldoende  en tijdige voorlichting met goede tips en tricks voor een goede afvalscheiding. Dit geldt 
zeker ook voor voldoende voorlichting om stank en maden in de warme zomermaanden te 
voorkomen.  
 
Daarnaast is de wijziging van de oud papierinzameling in de kern Riel een forse wijziging voor de 
harmonie Riel die al sinds lang tijd haar medewerking verleent aan deze inzameling en hiervoor een 
vergoeding ontvangt. Het wegvallen van deze vergoeding kan  bij deze vereniging mogelijk voor 
problemen zorgen. Dit is reden voor ons college geweest om tijdig in overleg te gaan met het bestuur 
van de harmonie en een passende regeling voor te stellen. Het bestuur van de harmonie heeft 
ingestemd met de voorgestelde regeling. 
 
 
1.2 De milieustraat wordt mogelijk gebruikt om het teveel aan restafval te storten 
In het bestuursakkoord  is aangegeven dat wij het gratis afgeven van grof huishoudelijk afval op de 
milieustraat willen onderzoeken. Het risico is dan dat mensen hun scheidingsgedrag niet aanpassen 
en de milieustraat gaan gebruiken als overloop voor hun restafval. Dit is niet gewenst, omdat 
daarmee in de hand gewerkt wordt dat een aantal mensen hun scheidingsgedrag niet aanpassen. 
Indien het beleid van  huis aan huis inzameling en de milieustraat niet goed op elkaar afgestemd 
wordt, bestaat de mogelijkheid dat veel restafval via de milieustraat wordt afgevoerd.  Wij komen in 
2019 met een voorstel  voor de milieustraat. 
 
1.3 We hebben als gemeente niet op alle aspecten van afval invloed 
Binnen de inzameling van afval en grondstoffen zijn er diverse ontwikkelingen die invloed kunnen 
hebben op de inzameling en kosten hiervan. Met ons beleid spelen we in op trends en 
ontwikkelingen, maar kunnen helaas niet alles voorzien. De volgende trends spelen een rol:  



Agendapunt:  
 
 
 

 
 
 
 

Zaaknummer 2018-009818  4 

- Mogelijke afname van hoeveelheid PMD door invoering statiegeld op kleine drankflesjes (en 
blikjes); 

- Mogelijke verlaging van de inzamelvergoeding voor PMD; 
- Afloop huidige Raamovereenkomst Verpakkingen per 2022; 
- Verlaagde bereidheid vrijwilligers voor inzet bij inzameling ; 
- Ontwikkeling hoeveelheden papier (minder papier door gebruik  social media, email en 

telefoon) en meer karton ( door de stijging van internetaankopen); 
- Wijziging landelijke afvalstoffenbelasting op restafval. Per 2019 wordt een zeer forse 

verhoging van € 13,21 naar € 31,31 doorgevoerd door het Ministerie van Financiën. 
 
 
Financiën 
Het beoogde inzamelmodel geeft vanaf 2019 jaarlijkse  kosten van € 676.144,00, dit is een verlaging 
ten opzichte van de jaarlijkse kosten voor 2018  van € 733.765,00. 
 
In deze kosten zijn opgenomen de inzamelkosten +  kapitaallasten van de investering.  Als 
afschrijvingstermijn hanteren wij 10 jaar en daarmee wijken we af van onze Nota waarderen, 
investeren en afschrijven. Een inzamelmiddel over een veel langere tijd afschrijven,wordt  gezien de 
snelle ontwikkelingen in de afvalinzameling niet geadviseerd. 
 
Een investering van € 575.373, 00 is nodig voor de aanschaf van duocontainers, registratiechips en 
het uitzetten daarvan. Daarnaast zit in dit bedrag nog de investering  in 2 ondergrondse 
perscontainers voor PMD en vervanging  van de 4 bestaande ondergrondse PMD containers met een 
3 haaksysteem  voor containers met een 1-haaksysteem. 
 
Dekking voor deze kosten wordt gevonden in de afvalstoffenheffing.   

 
Samenwerking 
We werken samen met de afdeling BAT van de gemeente Tilburg  waarvoor per 1 januari 2018 een 
samenwerkingsovereenkomst is gesloten. 
 
Communicatie 
Na vaststelling zal uitgebreid gecommuniceerd worden over het uitvoeringsplan, waarom we de 
maatregelen nemen en wat dat betekent voor de bewoners van wie toch een behoorlijke 
gedragswijziging verlangd wordt.. Hiervoor wordt een communicatieplan opgesteld.   
De Afvalstoffenverordening  gemeente Goirle 2019 wordt elektronisch bekend gemaakt in het 
Gemeenteblad en opgenomen in de CVDR(databank voor verordeningen). 
 
Vervolg 
Na besluitvorming zal de voorbereiding van de wijziging in de inzameling gestart worden. 
Hierbij dient rekening gehouden te worden met leveringstermijnen van de nieuwe inzamelcontainers 
en de aanpassingen in inzamelroutes. 
 
Vervolgens start de communicatie  met de bewoners met betrekking tot de wijzigingen waarna de 
nieuwe inzamelcontainers geplaatst worden en de oude containers ingenomen. Hiervoor wordt nog 
een communicatieplan opgesteld. 
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De daadwerkelijk start van de gewijzigde inzameling wordt gepland op 1 oktober 2019. We hebben 
voldoende voorbereidingstijd nodig waarbij we ook te maken hebben met levertijden van nieuwe 
inzamelmiddelen en ook rekening houden met de vakantieperiode.  
 
 
 
Bijlagen 
 

1) Uitvoeringsplan afval 2018-2019 
2) Concept-Uitvoeringsbesluit 2019 van de Afvalstoffenverordening gemeente Goirle 2019 

 
 
 
 
 
burgemeester en wethouders van Goirle 
 
 
 
 
Mark van Stappershoef, burgemeester 
Jolie Hasselman, secretaris  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De raad van de gemeente Goirle; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.23 oktober  2018 
gelet op de Gemeentewet; 
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b e s l u i t : 
 

1. Krediet van € 575.573,00 voor de aanschaf van duocontainers en ondergrondse PMD-
containers goed te keuren en hiervoor de begroting te wijzigen. 

 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 4 december 
2018 
          , de voorzitter 
 
 
 
          , de griffier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De raad van de gemeente Goirle; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.23 oktober  2018; 
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gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 10.23, 1e lid van de Wet milieubeheer; 
 
 
besluit: 
 
vast te stellen de Afvalstoffenverordening gemeente Goirle 2019; 
 

PARAGRAAF 1. ALGEMENE BEPALINGEN 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen 

In deze verordening wordt verstaan dan wel mede verstaan: 

a. wet: Wet milieubeheer; 
b. inzamelen: de activiteiten gericht op het ophalen of innemen van afvalstoffen die 

binnen de gemeente ter inzameling worden aangeboden en het feitelijk ophalen en 
innemen daarvan; 

c. ter inzameling aanbieden: de wijze van overdragen van afvalstoffen aan een 
inzamelende persoon of instantie, inclusief het achterlaten van afvalstoffen in 
daartoe door of vanwege de inzamelende persoon of instantie geplaatste 
inzamelmiddelen of -voorzieningen of op een daartoe aangewezen plaats; 

d. inzamelmiddel: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd hulp- of 
bewaarmiddel, bijvoorbeeld een huisvuilzak, minicontainer, afvalemmer, kca-box of 
big bag, ten behoeve van één huishouden; 

e. inzamelvoorziening: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd(e) 
bewaarmiddel of -plaats, bijvoorbeeld een verzamelcontainer, wijkcontainer of 
brengdepot, ten behoeve van meerdere huishoudens; 

f. inzameldienst: de krachtens artikel 2, eerste lid, aangewezen inzameldienst, belast 
met de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen; 

g. andere inzamelaars: de krachtens artikel 2, tweede lid, aangewezen personen en 
instanties, belast met het afzonderlijk inzamelen van categorieën huishoudelijke 
afvalstoffen; 

h. gebruiker van een perceel: degene die in de gemeente feitelijk gebruik maakt van 
een perceel ten aanzien waarvan ingevolge artikel 10.21 en artikel 10.22 van de Wet 
milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen 
geldt; 

i. straatafval: huishoudelijke afvalstoffen van zeer beperkte omvang en gewicht, zoals 
proppen, papier, sigarettenpeuken, kauwgom, plastic bekertjes en blikjes, 
verpakkingsmateriaal, etenswaren, niet zijnde klein chemisch afval, ontstaan buiten 
een perceel; 

j. wegen: de wegen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b van de 
Wegenverkeerswet  1994; 
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k. motorrijtuigen: alle voertuigen, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder c van de 
Wegenverkeerswet 1994 . 

PARAGRAAF 2. INZAMELING VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN 

Artikel 2. Aanwijzing inzameldienst en andere inzamelaars 

1.1 Het college wijst de inzameldienst aan, die belast is met het inzamelen van            
huishoudelijke afvalstoffen. 
 

1.2 Het college kan een of meer uitsluitende rechten toekennen als bedoeld in 
artikel 18 Richtlijn 2004/18/EG en artikel 2.24 sub a juncto artikel 1.1. van de 
Aanbestedingswet 2012, aan een met naam genoemde publiekrechtelijke 
instelling of samenwerkingsverband van overheden of publiekrechtelijke 
instellingen, bedoeld in artikel 1.1 van de Aanbestedingswet 2012 en artikel 1, 
lid 9 Richtlijn 2004/18/EG, voor werkzaamheden behorende tot de 
huishouding van de gemeente. 

 
1.3 Het voornemen en het besluit van het college om op basis van deze 

verordening een uitsluitend recht toe te kennen, worden beide vooraf bekend 
gemaakt in een medium dat past bij de omvang van de opdracht waarvoor 
het recht wordt verleend. 

 

2. Naast de inzameldienst kan het college andere inzamelaars aanwijzen die belast zijn 
met het afzonderlijk inzamelen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen. 
 

3.  Het college kan aan het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen voorschriften en 
beperkingen verbinden in het belang van de bescherming van het milieu. 

Artikel 3. Afzonderlijke inzameling 

1. Door de inzameldienst of andere inzamelaars worden de volgende categorieën 
huishoudelijke afvalstoffen afzonderlijk ingezameld: 
 
a. groente-, fruit- en tuinafval; 
b. klein chemisch afval; 
c. (vlak)glas; 
d. oud papier en karton; 
e. kunststof verpakkingen; 
f. textiel; 
g. elektrische en elektronische apparatuur; 
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h. bouw- en sloopafval; 
i. (verduurzaamd) hout; 
j. (grof) tuinafval; 
k. asbest en asbesthoudend afval; 
l. grof huishoudelijk afval; 
m. huishoudelijk restafval; 
n. metaal; 
o. non ferro; 
p. banden; 
q. puin; 
r. grond 
s. dakleer; 
t. luiers. 
u. metalen verpakkingsafval 
v. drankkartons 

 
1. Het college kan een omschrijving vaststellen van de categorieën huishoudelijke 

afvalstoffen als bedoeld in het eerste lid. 

 
Artikel 4. Inzamelmiddelen en -voorzieningen 
1.     De inzameling kan plaatsvinden via: 

  a.    een inzamelmiddel voor de gebruiker van een perceel; 
  b.    een inzamelvoorziening voor de gebruikers van een aantal percelen; 

         c.    een inzamelvoorziening op wijkniveau; 
         d.    een brengdepot op lokaal of regionaal niveau. 

2.  Het college kan aanwijzen via welk al dan niet van gemeentewege verstrekt 
inzamelmiddel of       via welke inzamelvoorziening de inzameling van een bepaalde 
categorie huishoudelijke afvalstoffen ten behoeve van de gebruiker van een perceel 
plaatsvindt. 

Artikel 5. Frequentie van inzamelen 

1. Huishoudelijk restafval wordt tenminste een maal per vier weken bij elk  perceel 
ingezameld. 

2. Groente-, fruit- en tuinafval wordt tenminste een maal per twee weken afzonderlijk bij 
elk perceel ingezameld. 

3. Het college kan, met redenen omkleed, (groepen van) percelen aanwijzen, waar geen 
groente-, fruit- en tuinafval wordt ingezameld. 

4. Het college kan de frequentie van inzameling vaststellen van de overige categorieën 
huishoudelijke afvalstoffen die afzonderlijk in aangewezen delen van de gemeente bij elk 
perceel worden ingezameld. 
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5. In afwijking van leden 1 t/m 4 kan het college de frequentie van het inzamelen al dan 
niet tijdelijk in het belang van doeltreffend afvalstoffenbeheer aanpassen. Deze 
aanpassing is bijvoorbeeld mogelijk in het geval dat het college alternatieve wijze van 
inzameling wil beproeven (pilots) uitvoeren’. 

Artikel 6. Inzamelverbod huishoudelijke afvalstoffen behoudens aanwijzing 

1. Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen. 
2. Het verbod geldt niet voor de inzameldienst of andere inzamelaars. 
3. Het verbod geldt niet voor personen of instanties die in het kader van       

producentenverantwoordelijkheid bij algemene maatregel van bestuur of ministeriële 
regeling een inzamelplicht hebben gekregen voor categorieën van huishoudelijke 
afvalstoffen. 

PARAGRAAF 3. TER INZAMELING AANBIEDEN VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN 

Artikel 7. Verbod op het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen aan 
anderen 

Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling aan te bieden aan een ander dan 
de inzameldienst, andere inzamelaars of de personen of instanties die in het kader van 
producentenverantwoordelijkheid bij algemene maatregel van bestuur of ministeriële 
regeling een inzamelplicht hebben voor categorieën van huishoudelijke afvalstoffen. 

Artikel 8. Verbod op het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen door 
anderen dan de gebruikers van percelen 

Het is anderen dan gebruikers van percelen verboden om huishoudelijke afvalstoffen ter 
inzameling aan te bieden. 

Artikel 9. Afzonderlijk ter inzameling aanbieden 

1. Het is verboden om de categorieën huishoudelijke afvalstoffen zoals bepaald in artikel 3, 
eerste lid, anders dan afzonderlijk ter inzameling aan te bieden. 

2. Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen aan te bieden aan anderen dan de krachtens 
artikel 2 aangewezen inzameldienst en andere inzamelaars. 

3. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor de bij nadere regels aan te wijzen 
categorieën van personen. 

4. Het in het tweede lid gestelde verbod geldt niet voor het aanbieden van categorieën 
huishoudelijke afvalstoffen aan personen of instanties die in het kader van 
producentenverantwoordelijkheid bij algemene maatregel van bestuur of ministeriële 
regeling een inzamelplicht hebben gekregen voor die categorieën huishoudelijke 
afvalstoffen. 
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Artikel 10. Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen 

1. Het is de gebruiker van een perceel, voor wie krachtens artikel 4, tweede lid een 
inzamelmiddel of inzamelvoorziening is aangewezen, verboden de huishoudelijke 
afvalstoffen anders aan te bieden dan via het betreffende inzamelmiddel of de 
betreffende inzamelvoorziening of het betreffende brengdepot. 

2. Het is verboden andere categorieën huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelmiddel of 
inzamelvoorziening aan te bieden, dan de categorie waarvoor dit inzamelmiddel of deze 
inzamelvoorziening krachtens artikel 4, tweede lid is bestemd. 

3. Het college kan regels stellen omtrent het gebruik van een van gemeentewege verstrekt 
inzamelmiddel. 

4. Het college kan regels stellen omtrent de plaats en wijze waarop huishoudelijke 
afvalstoffen moeten worden aangeboden. 

5. Het college kan categorieën huishoudelijke afvalstoffen aanwijzen die zonder 
inzamelmiddel ter inzameling kunnen worden aangeboden. 

6. Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen op andere wijze ter inzameling aan te bieden 
dan krachtens dit artikel is bepaald. 

Artikel 11. Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden 

1. Het college stelt de dagen en tijden vast waarop categorieën huishoudelijke afvalstoffen 
ter inzameling kunnen worden aangeboden. 

2. Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen op andere dagen en tijden ter inzameling aan 
te bieden dan krachtens het eerste lid is bepaald. 

Artikel 12. Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke 
afvalstoffen 

In afwijking van hetgeen in deze paragraaf is bepaald kan het college regels stellen omtrent 
het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen aan de 
inzameldienst of andere inzamelaars. 

Artikel 12.a Ongeadresseerde handelsreclame 

Het is verboden ongeadresseerd reclamedrukwerk te bezorgen of te laten bezorgen bij een 
woning, bedrijf of woonschip, indien de bewoner ervan of gebruiker ervan duidelijk kenbaar 
heeft gemaakt (op een door het college vastgestelde wijze) geen prijs te stellen op het 
ontvangen van ongeadresseerd reclamedrukwerk. 

PARAGRAAF 4. INZAMELING VAN BEDRIJFSAFVALSTOFFEN 

Artikel 13. Inzameling bedrijfsafvalstoffen door de inzameldienst 
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Het college kan categorieën bedrijfsafvalstoffen aanwijzen die door de inzameldienst 
worden ingezameld. 

 

Artikel 14. Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst 

1. Het is verboden bedrijfsafvalstoffen aan te bieden aan de inzameldienst. 
2. Het verbod geldt niet voor de krachtens artikel 13 aangewezen categorieën 

bedrijfsafvalstoffen, voor zover degene die gebruik maakt van de inzameling door de 
inzameldienst voldoet aan de daarmee ontstane belastingplicht op grond van de 
"Verordening reinigingsheffingen 2006". 

3. Het college kan regels stellen omtrent de dagen, tijden, wijzen en plaatsen waarop 
de krachtens artikel 13 aangewezen bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst ter 
inzameling kunnen worden aangeboden. 

4. Het is verboden de krachtens artikel 13 aangewezen bedrijfsafvalstoffen ter 
inzameling aan te bieden in strijd met deze regels. 

Artikel 15. Het ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de 
inzameldienst 
 
1. Het college kan regels stellen voor het ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen 

aan een ander dan de inzameldienst. 
2. Het is verboden bedrijfsafvalstoffen ter inzameling aan te bieden in strijd met deze 

regels. 

PARAGRAAF 5. ZWERFAFVAL 

Artikel 16. Voorkomen van diffuse milieuverontreiniging 

1. Het is verboden buiten een daarvoor door het college bestemde plaats en buiten een 
inrichting in de zin van de Wet milieubeheer een afvalstof, stof of voorwerp op of in 
de bodem te brengen, te storten, te houden, achter te laten of anderszins te plaatsen 
op een wijze die aanleiding kan geven tot hinder of nadelige beïnvloeding van het 
milieu. 

2. Het college kan van het verbod ontheffing verlenen. 
3. Het verbod is niet van toepassing op: 

a. het  overeenkomstig deze verordening ter inzameling aanbieden van 
huishoudelijke afvalstoffen of bedrijfsafvalstoffen; 

b. het thuis composteren van groente-, fruit- en tuinafval; 
c. voor zover de (afval)stoffen tijdelijk op de weg geraken of worden gebracht 

als onvermijdelijk gevolg van het laden, lossen of vervoeren van afvalstoffen 
dan wel het verrichten van andere werkzaamheden op of aan de weg. 
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4. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor zover de Wet 
bodembescherming of het Besluit bodemkwaliteit voorziet in de beoogde 
bescherming van het milieu. 

Artikel 17. Achterlaten van straatafval 

1. Het is verboden straatafval in de openbare ruimte achter te laten zonder gebruik te 
maken van de van gemeentewege of anderszins geplaatste of voorgeschreven bakken, 
manden of soortgelijke voorwerpen. 

2. Het is verboden om andere afvalstoffen dan straatafval achter te laten in daartoe van 
gemeentewege of anderszins geplaatste of voorgeschreven bakken, manden of 
soortgelijke voorwerpen. 

Artikel 18. Voorkomen van zwerfafval bij ter inzameling gereed staande afvalstoffen 
1. Het is verboden afvalstoffen of inzamelmiddelen die ter inzameling gereed staan te 

doorzoeken en te verspreiden. 
2. Het is verboden tegen afvalstoffen of inzamelmiddelen, die ter inzameling gereed 

staan, te stoten, te schoppen, deze omver te werpen of deze anderszins te 
behandelen waardoor er zwerfafval ontstaat. 

Artikel 19. Afvalbakken in inrichtingen voor het verbruiken van eet- en drinkwaren 

De houder of beheerder van een inrichting waar eet- of drinkwaren worden verkocht die ter 
plaatse kunnen worden genuttigd, is verplicht: 

a. een afvalbak, -mand of soortgelijk voorwerp in of nabij de inrichting op een duidelijk 
zichtbare plaats aanwezig te hebben, waarin het publiek afval kan achterlaten; 

b. zorg te dragen dat deze afvalbak, -mand of soortgelijk voorwerp van een zodanige 
constructie is dat het afval daarin deugdelijk geborgen blijft en dat die afvalbak, -
mand of voorwerp steeds tijdig wordt geledigd; 

c. zorg te dragen dat dagelijks, uiterlijk een uur na sluiting van de inrichting, doch in 
ieder geval terstond op eerste aanzegging van een ambtenaar, belast met de toezicht 
op de naleving van dit artikel, in de nabijheid van de inrichting achtergebleven afval, 
voor zover kennelijk uit of van die inrichting afkomstig, wordt opgeruimd. 

Artikel 20. Wegwerpen van reclamebiljetten of ander promotiemateriaal 

Degene die in de openbare ruimte reclamebiljetten of dergelijke of ander promotiemateriaal 
onder het publiek verspreidt, is verplicht deze of de verpakking daarvan terstond op te 
ruimen of te laten opruimen, indien deze in de omgeving van de plaats van uitreiking op de 
weg of een andere voor het publiek toegankelijke plaats door het publiek worden 
weggeworpen. 
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Artikel 21. Zwerfafval bij vervoeren, laden en lossen of overige werkzaamheden 

1. Het is verboden afvalstoffen, stoffen of voorwerpen zodanig te laden, te lossen of te 
vervoeren of andere werkzaamheden te verrichten dat de weg wordt verontreinigd of het 
milieu nadelig kan worden beïnvloed. 
 

2. Indien bij het laden of lossen of vervoeren van afvalstoffen, stoffen of voorwerpen deze weg 
wordt verontreinigd of het milieu nadelig wordt beïnvloed, is degene die genoemde 
werkzaamheden verricht alsmede diens opdrachtgever verplicht deze weg te reinigen of te 
laten reinigen: 
 

a. direct na het ontstaan van de verontreiniging, indien de verontreiniging gevaar voor 
de veiligheid van het verkeer of beschadiging van het wegdek oplevert; 

b. direct na beëindiging van de werkzaamheden, indien de verontreiniging geen gevaar 
voor de veiligheid van het verkeer of beschadiging van het wegdek oplevert; 

c. indien de werkzaamheden langer dan een dag duren, elke dag direct na beëindiging 
van de werkzaamheden. 

PARAGRAAF 6. OVERIGE ONDERWERPEN DIE DE VERORDENING AANGAAN 

Artikel 22. Verbod opslag van afvalstoffen 

1. Het is verboden afvalstoffen op voor het publiek zichtbare plaats in de open lucht en 
buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer op te slaan of opgeslagen te 
hebben. 

2. Het college kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod. 

 

3. Het verbod is niet van toepassing op het overdragen of ter inzameling aanbieden van 
huishoudelijke afvalstoffen aan de inzameldienst, andere inzamelaars of de personen 
of instanties die in het kader van producentenverantwoordelijkheid bij algemene 
maatregel van bestuur of ministeriële regeling een inzamelplicht hebben voor 
categorieën van huishoudelijke afvalstoffen. 

Artikel 23. Afgifte autowrakken afkomstig uit een huishouden 

Het is de eigenaar of kentekenhouder verboden zich te ontdoen van een autowrak, dat 
afkomstig is van een huishouden, anders dan door afgifte aan inrichtingen, genoemd in 
artikel 6 van het Besluit Beheer Autowrakken. 

PARAGRAAF 7. SLOTBEPALINGEN 
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Artikel 24. Strafbepaling 
Een gedraging in strijd met de volgende artikelen is een strafbaar feit in de zin van artikel 1a, 
onder 3, Wet op de economische delicten: 
 
Strafbepaling: 
 
Artikel  Onderwerp 
 
Artikel 6  Inzamelverbod huishoudelijke afvalstoffen behoudens aanwijzing 
 
Artikel 7 Verbod op het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen aan 

anderen 
Artikel 8 Verbod op het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen door 

anderen dan de gebruikers van percelen 
Artikel 9 Afzonderlijk ter inzameling aanbieden 
 
Artikel 10  Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen 
 
Artikel 11  Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden 
 
Artikel 14 Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst 
 
Artikel 15 Het ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de 

inzameldienst 
Artikel 16 Voorkomen van diffuse milieuverontreiniging 
 
Artikel 17 Achterlaten van straatafval 
 
Artikel 18 Voorkomen van zwerfafval bij ter inzameling gereed staande afvalstoffen 
 
Artikel 19 Afvalbakken in inrichtingen voor het verbruiken van eet- en drinkwaren 
 
Artikel 20 Wegwerpen van reclamebiljetten of ander promotiemateriaal 
 
Artikel 21 Zwerfafval bij vervoeren, laden, lossen of overige werkzaamheden 
 
Artikel 22 Verbod opslag afvalstoffen 
 
Artikel 23 Afgifte autowrakken afkomstig uit een huishouden 
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Artikel 25. Toezichthouders 
 

1. Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening 
zijn belast de krachtens artikel 5.10, derde lid, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht aangewezen ambtenaren. 
 

2. Onverminderd het eerste lid kan het college personen aanwijzen belast met het 

toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening. 

 
 
 
Artikel 26. Inwerkingtreding 

1. Deze verordening treedt in werking op 1 oktober 2019. 
 

2. Gelijktijdig met het in werking treden van deze verordening, wordt ingetrokken de 
"Afvalstoffenverordening van de gemeente Goirle 2009", zoals vastgesteld per 
raadsbesluit van 10 november 2009  en  laatst gewijzigd per raadsbesluit van 26 
september 2017. 

Artikel 27. Overgangsbepaling 

1. Vergunningen verleend krachtens de verordening bedoeld in artikel 26, tweede lid, 
blijven na de inwerkingtreding van deze verordening van kracht voor de duur van de 
vergunde termijn, en worden beschouwd als een aanwijzing bedoeld in artikel 2 van 
deze verordening. 

2. Ontheffingen verleend krachtens de verordening bedoeld in artikel 26, tweede lid, 
blijven na de inwerkingtreding van deze verordening van kracht voor de duur van de 
termijn, waarvoor ontheffing is verleend, en worden beschouwd als een ontheffing 
als bedoeld in deze verordening. 

3. Voorschriften en beperkingen opgelegd krachtens de verordening bedoeld in artikel 
26, tweede lid, blijven - indien en voor zover de bepalingen ingevolge welke deze 
voorschriften en beperkingen zijn opgelegd, ook zijn vervat in deze verordening en 
voor zover zij niet eerder zijn vervallen of ingetrokken - ook na de inwerkingtreding 
van deze verordening van kracht. 

4. Indien voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om 
een vergunning op grond van de verordening bedoeld in artikel 26, tweede lid, is 
ingediend en voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening nog niet op 
die aanvraag is beslist, wordt deze aanvraag beschouwd als een aanvraag tot 
aanwijzing, als bedoeld in artikel 2 van deze verordening. 
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5. Indien voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om 
een ontheffing op grond van de verordening bedoeld in artikel 26, tweede lid, is 
ingediend en voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening nog niet op 
die aanvraag is beslist, wordt deze aanvraag beschouwd als een aanvraag tot 
ontheffing, als bedoeld in deze verordening. 

6. Op een aanhangig beroep of bezwaarschrift, betreffende een vergunning of 
ontheffing bedoeld in het eerste lid, dan wel voorschrift of beperking bedoeld in het 
tweede lid dat voor of na het tijdstip bedoeld in artikel 26, eerste lid, is ingekomen 
binnen de voordien geldende beroepstermijn, wordt beslist met toepassing van de 
verordening bedoeld in artikel 26, tweede lid. 

7. De intrekking van de verordening bedoeld in artikel 26, tweede lid heeft geen 
gevolgen voor de geldigheid van op basis van die verordening genomen nadere 
regels en aanwijzingsbesluiten, indien en voor zover de rechtsgrond waarop de 
aanwijzingsbesluiten zijn gebaseerd ook vervat is in deze verordening en voor zover 
zij niet eerder zijn vervallen of ingetrokken. 

Artikel 28. Citeerbepaling 

Deze verordening wordt aangehaald als "Afvalstoffenverordening van de gemeente Goirle 
2019". 

  

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering  4 december 2018 
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