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Geadviseerd besluit
1. Vaststellen van de ‘Afvalstoffenverordening Gemeente Renkum 2016’.

2. Kennis nemen van het ‘Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Gemeente Renkum 2016’.

Toelichting op beslispunten
Uw gemeenteraad heeft in januari 2016 het nieuwe ‘Afvalbeleidsplan 2016-2020’ vastgesteld. Als 

gevolg hiervan dient de afvalstoffenverordening geactualiseerd te worden naar de nieuwe situatie. 

Bij de opmaak van de verordening is gebruikt gemaakt van de VNG-modelverordening die eind 

2015 beschikbaar is gesteld. De modelverordening sluit beter aan bij de landelijke doelstellingen 

om 75% van het huishoudelijk afval geschikt te maken voor hergebruik. Ook geeft de 

modelverordening het college meer ruimte om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen met als doel 

een efficiënte en doelmatige inzameling van afval en grondstoffen. Deze ‘ruimte’ is verwoord in het 

‘Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Gemeente Renkum 2016’.

Beoogd effect
Met dit voorstel wordt beoogd de Afvalstoffenverordening in overeenstemming te brengen met de 

VNG-modelverordening die eind 2015 beschikbaar is gesteld. Ook sluit de verordening aan bij het in 

januari vastgestelde ‘Afvalbeleidsplan Gemeente Renkum 2016-2020’. Dit met als doel om in het 

jaar 2018 75% van het huishoudelijk afval geschikt te maken voor hergebruik. Deze doelstelling is 

verwoord in het coalitieakkoord 2014-2018.

Kader
De raad is het bestuursorgaan dat bevoegd is de Afvalstoffenverordening vast te stellen. Die 

bevoegdheid heeft de wetgever aan de raad toegekend in de artikelen 147 en 149 van de 

Gemeentewet. De ‘Afvalstoffenverordening Gemeente Renkum 2016’ is opgesteld conform het 

model dat de VNG eind 2015 beschikbaar heeft gesteld. Het ‘Uitvoeringsbesluit’ is een bevoegdheid 

van het college. Het college heeft in zijn vergadering van 10 mei ingestemd met het ‘ontwerp 

Uitvoeringsbesluit’. 



Voorstel aan de raad

Argumenten
Afval is volop in ontwikkeling. Er zijn de laatste jaren nieuwe technieken ontwikkeld om afval beter 

te scheiden van grondstoffen. Ook de (gescheiden) inzameling is meer gericht op hergebruik van 

grondstoffen. Dit moet leiden tot een meer circulaire economie. Daarom is het van belang dat er 

duurzaam omgegaan wordt met natuurlijke bronnen en grondstoffen. Landelijk zijn er afspraken 

gemaakt voor een scheidingspercentage van 75% in het jaar 2020. De gemeente Renkum heeft de 

ambitie om deze doelstelling al in 2018 te halen. Met de landelijke ontwikkelingen en het 

vastgestelde ‘Afvalbeleidsplan 2016-2020’ dient ook de Renkumse ‘Afvalstoffenverordening 2008’ 

vervangen te worden voor een nieuw model dat is afgestemd op de nieuwe situatie. 

De belangrijkste wijzigingen van de nieuwe verordening zijn dat er een doelstelling is opgenomen 

en dat meer ruimte wordt gegeven aan het college om vorm te geven aan de regeling van de 

gescheiden inzameling van huishoudelijk afvalstoffen. Dit maakt dat er sneller ingespeeld kan 

worden op de actualiteit en nieuwe ontwikkelingen.

Kanttekeningen
De Afvalstoffenverordening heeft zes weken ter inzage gelegen voor ingezeten en 

belanghebbenden. Zie bij Draagvlak. Hiermee is voldaan aan het bepaalde in artikel 10.26 Wet 

milieubeheer, dat verplicht tot toepassing van inspraak. De terinzagelegging heeft niet tot 

inspraakreacties geleid.

Draagvlak
Bij het opstellen van een nieuw afvalbeleidsplan is een interactief proces gevolgd waarbij een 

aantal inwoners nadrukkelijk heeft meegedacht. De mogelijkheden zijn met een enquête aan de 

Renkumse bevolking voorgelegd. De resultaten hiervan zijn meegenomen bij het opstellen van het 

nieuwe afvalbeleidsplan. Het afvalbeleidsplan is door u vastgesteld. De verordening is hier weer 

een gevolg van. 

De ontwerp verordening heeft samen met het ontwerp uitvoeringsbesluit van 18 mei tot 1 juli 2016 

ter inzage gelegen met de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. In het uitvoeringsbesluit 

heeft men tot in detail kunnen lezen wat er met het nieuwe afvalbeleid verandert. Dit is met een 

redactioneel artikel bekend gemaakt in Hoog en Laag van 18 mei 2016. Ook is er aandacht aan de 

nieuwe verordening en het uitvoeringsbesluit geschonken op www.renkum.nl. 

De periode van ter inzage liggen heeft niet geleid tot reacties. Hierdoor zijn de verordening en het  

uitvoeringsbesluit niet meer aangepast.

Aanpak/Uitvoering
Indien uw raad besluit tot vaststelling van de ‘Afvalstoffenverordening Gemeente Renkum 2016’, 

wordt deze gepubliceerd op www.overheid.nl bij ‘Officiële bekendmakingen’ en in Hoog en Laag. De 

verordening treedt in werking op de eerste dag van de maand volgend na publicatie op 

www.overheid.nl. 

Communicatie
Zodra uw raad de verordening heeft vastgesteld wordt hiervan melding gemaakt in Hoog en Laag. 

De verordening wordt gepubliceerd op www.renkum.nl. Ook wordt een exemplaar ter inzage gelegd 

bij de informatiebalie op het gemeentehuis. Dit geldt ook voor het uitvoeringsbesluit.
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Financiële consequenties
N.v.t.

Juridische consequenties
Tegen het raadsbesluit tot vaststelling van de afvalstoffenverordening staat geen bezwaar of 

beroep open.

WMO-aspecten
N.v.t.

Duurzaamheid
N.v.t.

Effect op vermindering regeldruk
N.v.t.

Alternatieven 
Lang niet iedere gemeente past na vaststelling van het nieuwe afvalbeleid direct de 

afvalstoffenverordening aan. Deze gemeenten kiezen er voor om eerst de nieuwe werkwijze te 

evalueren voordat de verordening wordt aangepast. Echter, in een eventueel juridisch geschil met 

de inwoners staat de gemeente Renkum sterker met een actuele afvalstoffenverordening. 
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