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Geadviseerd besluit
1. De Afvalstoffenverordening Albrandswaard 2020 vast te stellen.

2. De Afvalstoffenverordening Albrandswaard 2008 in te trekken.
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Raadsvoorstel
Inleiding
Op 7 oktober 2019 is het beleidsplan “Afval en Grondstoffen Albrandswaard 2019-2023” door de 
gemeenteraad vastgesteld. De huidige afvalstoffenverordening dateert uit 2008. In aansluiting op het 
vastgestelde afvalbeleidsplan is inmiddels een actuele afvalstoffenverordening ontworpen. Inhoudelijk 
omvat het voorliggende ontwerp van de nieuwe afvalstoffenverordening feitelijk een verbeterde versie 
van de huidige afvalstoffenverordening. Hiermee is beoogd de kaders waarbinnen de gemeente 
uitvoering kan geven aan het afvalbeleid op een voor alle betrokkenen meer begrijpelijke wijze vast te 
leggen. In zoverre is dan ook vooral sprake van wijzigingen van technische aard om de bestaande 
regelgeving te verduidelijken.

Het ontwerp van de nieuwe verordening is op 19 mei 2020 in het college behandeld waarna de 
afvalstoffenverordening zes weken ter inzage is gelegd. Er is geen zienswijze ingediend.

Beoogd effect
Door het vaststellen van de Afvalstoffenverordening Albrandswaard 2020 kan NV BAR-Afvalbeheer 
optimaal uitvoering geven aan het ‘Beleidsplan afval en grondstoffen 2019-2023’.

Argumenten
1.1 In de Afvalstoffenverordening Albrandswaard 2020 is rekening gehouden met de in het 
‘Beleidsplan Afval en Grondstoffen 2019-2023’ gestelde doelen 

Op 7 oktober 2019 heeft de gemeenteraad het ‘Beleidsplan afval en grondstoffen 2019-2023’ 
vastgesteld. Door het vaststellen van de Afvalstoffenverordening Albrandswaard 2020 kan NV BAR-
Afvalbeheer optimaal uitvoering geven aan het beleidsplan. 

1.2 De Afvalstoffenverordening Albrandswaard 2020 is ontworpen op basis van het VNG-model

De Afvalstoffenverordening speelt in op de wijze waarop we nu omgaan met afval en op nieuwe 
technieken en manieren voor het (gescheiden) inzamelen van afval.

1.3 De Afvalstoffenverordening Albrandswaard 2020 biedt mogelijkheden voor het invoeren van de 
Ja/Ja-sticker

In de vergadering van 1 april 2019 heeft de gemeenteraad van Albrandswaard de motie ‘Geen 
Sticker? Geen Reclame!’ van GroenLinks aangenomen. De verordening schept de randvoorwaarden 
om op het onderdeel afvalpreventie uitvoering te kunnen geven aan de doelstelling om de 
verspreiding van ongewenst drukwerk te voorkomen (de Ja/Ja-sticker). 

2.1 De Afvalstoffenverordening Albrandswaard 2008 is verouderd

Om de in het beleidsplan geformuleerde doelstelling – het worden van een afvalloze gemeente – te 
behalen, is het nodig de bestaande wettelijke kaders te actualiseren. De NV BAR-Afvalbeheer kan zo 
optimaal uitvoering geven aan het beleidsplan, met als doel het realiseren van een zo hoog mogelijk 
afvalscheidingspercentage tegen een zo laag mogelijke afvalstoffenheffing.

Overleg gevoerd met
N.v.t.

Kanttekeningen
1.3 Vanuit de brancheorganisaties voor ongeadresseerd drukwerk worden procedures gevoerd op de 
invoering van de Ja/Ja-sticker

Dat betekent dat ook in Albrandswaard de invoering en de datum van invoering nog niet vaststaan. De 
Ja/Ja-sticker zal worden ingevoerd zodra rechtens toegestaan. 
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Uitvoering/vervolgstappen
Publicatie na besluitvorming zal plaatsvinden via de gebruikelijke kanalen. 

Na de vaststelling van de Afvalstoffenverordening Albrandswaard 2020 door de gemeenteraad, zal het 
college op zo’n kort mogelijke termijn het Uitvoeringsbesluit vaststellen. Het stuk zal vervolgens ter 
kennisname naar de raad gestuurd worden.

Financiën
N.v.t.

Communicatie/participatie na besluitvorming
Overeenkomstig bestuursrechtelijke procedure heeft de ontwerp-Afvalstoffenverordening met ingang 
van donderdag 4 juni 2020 gedurende zes weken ter inzage gelegen bij de informatiebalie van het 
gemeentehuis van Albrandswaard. Er is geen inspraakreactie ontvangen.

Publicatie na besluitvorming zal plaatsvinden via de gebruikelijke kanalen.

 

Bijlagen
1. Afvalstoffenverordening Albrandswaard 2020.docx  
2. Was-wordt lijst Afvalstoffenverordening Albrandswaard  
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CONCEPT RAADSBESLUIT

Gemeenteraad:
2 november 2020

Zaaknummer:
195075 

Onderwerp:
Afvalstoffenverordening 
Albrandswaard 2020

De raad van de gemeente Albrandswaard,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 15 september 2020,

BESLUIT:

1. De Afvalstoffenverordening Albrandswaard 2020 vast te stellen.

2. De Afvalstoffenverordening Albrandswaard 2008 in te trekken.


