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1. Voorstel 

 Vaststellen van de Afvalstoffenverordening gemeente Midden-Groningen 2020 

 

2. Inleiding 

Op grond van artikel 10.23, 10.24, tweede lid, 10.25 en 10.26 van de Wet milieubeheer zijn 

gemeenten verplicht tot het opstellen van een Afvalstoffenverordening. De huidige verordeningen 

zijn verouderd maar ook vanaf 1-1-2020 niet meer geldig in verband met het verstrijken van de 

geldigheidsduur (Wet Arhi artikel 28). De Afvalstoffenverordening die u nu wordt voorgelegd is 

conform het laatste model van de VNG (November 2015). In deze verordening is rekening gehouden 

met het op 25 april 2019 door u vastgestelde afvalbeleid Van Afval naar Grondstof 2019 – 2030.  

3. Publiekssamenvatting 

Nu het beleid omtrent van Afval naar Grondstof door de gemeenteraad van Midden-Groningen is 

vastgesteld kan ook de Afvalstoffenverordening vastgesteld worden. De gemeentelijke 

afvalstoffenverordening stelt regels over het beheer en de inzameling van huishoudelijke en andere 

afvalstoffen. De voormalige gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde kenden 

allemaal hun eigen verordening. De afvalstoffenverordening van de gemeente Midden-Groningen 

2020 is qua lay-out voor de herkenbaarheid gelijkend aan de voorgaande verordeningen. met dit 

besluit is ook dit onderwerp binnen de gemeente Midden-Groningen geharmoniseerd.  

4. Bevoegdheid van de raad 

Op grond van artikel 10.23, 10.24, tweede lid, 10.25 en 10.26 van de Wet milieubeheer zijn 

gemeenten verplicht tot het opstellen van een Afvalstoffenverordening.  

5. Beoogd effect 
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Een geharmoniseerd en actuele Afvalstoffenverordening passend bij het vastgestelde beleid.  

6. Historische context 

De Afvalstoffenverordening is gebaseerd op het op 25 april 2019 door de raad van Midden-

Groningen vastgesteld beleid van Afval naar Grondstof 2019-2030. De voormalige gemeenten 

Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde kenden allemaal hun eigen verordening. De 

afvalstoffenverordening van de gemeente Midden-Groningen 2020 is qua lay-out, voor de 

herkenbaarheid, gelijkend aan de voorgaande verordeningen en is geactualiseerd op basis van het 

vastgestelde beleid omtrent van Afval naar Grondstof. 

7. Argumenten 

Vaststellen van de Afvalstoffenverordening van de gemeente Midden-Groningen 2020 

1. Een actuele en geharmoniseerde gemeentelijke verordening is verplicht en noodzakelijk 

voor een adequate uitvoering van deze gemeentelijke taak inclusief handhaving. 

2. De nieuwe verordening past bij het vastgestelde afvalbeleid. 

3. De nieuwe verordening is wetstechnisch gemoderniseerd op basis van de meest recente 

modelverordening van de VNG (o.a. minder ‘wollige’ begrippen en meer consistentie). 

 

8. Kanttekeningen en risico’s 

Niet van toepassing 

9. Financiële paragraaf 

Het vaststellen van de verordening is een uitwerking van het op 25 april 2019 vastgestelde beleid 

van Afval naar Grondstof. Bij het nieuwe beleid zijn de benodigde middelen  vrijgemaakt het 

vaststellen van deze verordening heeft daarop geen invloed. 

10. Communicatie 

Bekendmaking van de verordening vindt plaats via het gemeenteblad en de gemeentelijke website. 

11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

Deze verordening is tot stand gekomen vanuit het afvalbeleid. Dit beleid kende haar eigen 

inspraakprocedure en de uitkomsten hiervan zijn meegewogen in de vaststelling ervan.  
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