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Agendapunt :  
Voorstelnummer :  
Raadsvergadering : 16 juni 2011 
Naam opsteller : Harm-Jan Egberts 
Informatie op te vragen bij : Paul Verhoeven 
Portefeuillehouders : Cees Roem 
 
Onderwerp: Afvalstoffenverordening 2011 
 
Aan de raad, 
 

Beslispunt:  1. Het vaststellen van afvalstoffenverordening gemeente Bergen 2011. 
  

 
 
Waar gaat dit voorstel over? 
De huidige Afvalstoffenverordening 2004 is verouderd. Middels dit voorstel het vaststellen van de 
afvalstoffenverordening gemeente Bergen 2011. 
 
Huishoudelijk afvalbeheer valt in de programmabegroting onder de noemer Afval. 
 
De wettelijke kaders waar dit traject op gebaseerd en aan gebonden is, zijn te vinden in de 
volgende wet- en regelgeving en beleid:  

1. Kaderrichtlijn Afvalstoffen; 
2. Wet milieubeheer; 
3. Landelijk afvalbeheerplan (LAP2); 
4. Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (BAO). 

 
 

1. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 

Een herziene Afvalstoffenverordening, welke volledig voldoet aan de huidige wet- en regelgeving.  

 
2. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 

Het voorstel wordt nu aan de raad voorgelegd omdat de Afvalstoffenverordening 2004 moet 
voldoen aan geldende wet- en regelgeving.  Daarnaast wordt momenteel gewerkt aan de 
mogelijke overdracht van de inzameling van huishoudelijk afval aan de HVC. Om de eventuele 
overdracht aan de HVC correct te kunnen laten plaats vinden, dient de Afvalstoffenverordening up 
to date te zijn. 
 

3. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
Het inzamelen van huishoudelijk afval is een wettelijke taak die de gemeente moet uitvoeren.  
 

4. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
Het doel van dit raadsvoorstel is het vaststellen de Afvalstoffenverordening 2011 voor de 
inzameling van huishoudelijk afval.  
 

5. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 
de raad daarover gerapporteerd? 

Uitvoering van dit voorstel vindt plaats na vaststelling van de Afvalstoffenverordening. 
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6. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
Geen. 
 

7. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
De huidige Afvalstoffenverordening is niet up-to-date. Door vaststelling van de herziene versie 
voldoet de gemeente volledig aan de huidige wet- en regelgeving.  
 
 
Bijlagen:  
1:  Afvalstoffenverordening gemeente Bergen 2011 
 
 
 
 
Bergen, 10 mei 2011 

 
College van Bergen 
 
 
 
drs. W.J.M. Bierman,   drs. H. Hafkamp,  
Secretaris      burgemeester 
  


