Raadsvergadering van 12 februari 2001.

Agendapunt: 5

Onderwerp: Vaststellen afvalstoffenverordening.
Aan de gemeenteraad,
Op grond van de Wet milieubeheer is de gemeenteraad verplicht om een
Afvalstoffenverordening vast te stellen. In deze verordening worden regels vastgesteld inzake het ontdoen van huishoudelijke
afvalstoffen. Daarin worden verschillende onderwerpen geregeld. In feite wordt in deze verordening de huidige praktijk
vastgelegd. De volgende onderwerpen komen o.a. aan de orde:
• .Vergunningsplicht
• .Aanwijzing van inzamelende instanties
• .Inzamelmiddelen en de daarvoor benodigde voorzieningen
• .Inzamelfrequentie
• .De wijze waarop de in te zamelen stoffen dienen te worden aangeboden
• .Dagen en tijden waarop afvalstoffen kunnen worden aangeboden
• .Breng depot
• .Vervoer van afvalstoffen
• .Strafbepalingen.
Procedure
Door het college van burgemeester en wethouders is een concept van een verordening opgesteld waarbij het bovenstaande is
geregeld en waarbij wordt voldaan aan datgene wat de Wet Milieubeheer vereist. Het concept van de verordening is om een
reactie toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Fryslan en aan het Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer . Van deze instanties is geen reactie ontvangen. Overeenkomstig de bepalingen van de
inspraakverordening is de conceptverordening gedurende de maand december 2000 ter inzage gelegd.
Daarbij is gelegenheid gegeven om eventuele reacties in te dienen gedurende de termijn van ter visielegging.
Van de mogelijkheid om reacties in te dienen is geen gebruik gemaakt. De Commissie Wonen en Werken is gehoord.
Uitvoeringsbesluit Ter informatie hebben wij bij de stukken ter inzage gelegd een uitvoeringsbesluit dat door het college zal
worden genomen nadat de verordening door de raad is vastgesteld. In dit uitvoeringsbesluit worden nadere details geregeld
over het inzamelen van afvalstoffen.
Voorstel
Voorgesteld wordt om de Afvalstoffenverordening vast te stellen overeenkomstig de voor U ter inzage liggende
conceptverordening.
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