
Gemeen teWATERLAND 

Nummer: 
	

121-15 

Portefeuillehouder: 	P. Kools 
Onderwerp: 	 Vaststellen wijzigingen Afvalstoffenverordening gemeente Water- 

land 2004 

De raad van de gemeente Waterland, 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 16 juli 2013; 

overwegende dat het wenselijk is in de Afvalstoffenverordening gemeente Waterland 2004 een 
grondslag op te nemen voor het verlenen van een uitsluitend recht voor het verwerken van 
binnen de gemeente vrijkomende huishoudelijke afvalstoffen en voorts enige andere wijzigingen 
aan te brengen; 

gelet op artikel 10.23, eerste lid, van de Wet milieubeheer, 

BESLUIT: 

vast te stellen de navolgende Verordening tot wijziging van de Afvalstoffenverordening gemeente 
Waterland 2004. 

ARTIKEL I 

De Afvalstoffen-verordening gemeente Waterland 2004 wordt als volgt gewijzigd: 

A. 	In artikel 8, eerste lid, wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel m 
door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende: 

n. kunststofverpakkingsafval. 

B.. 	Artikel 10, vijfde lid, komt te luiden: 
In afwijking van het derde lid wordt groente-, fruit- en tuinafval niet afzonderlijk bij 
elk perceel ingezameld: 
a. in de historische binnenstad van Monnickendam; 
b. in de historische kern van Marken, en 
c. bij hoogbouwwoningen waar het huishoudelijk afval wordt ingezameld door 

middel van ondergrondse verzamelcontainers. 

C. 	In artikel 14, eerste lid, wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel 
m door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende: 

n. kunststofverpakkingsafval. 



D. 	In artikel 23, tweede lid, wordt 'verordening op de heffing en de invordering van 
afvalstoffenheffing 2004' vervangen door: Verordening afvalstoffenhefftng 2013 

E. 	In artikel 25, vierde lid,vervalt de zinsnede of het Bouwstoffenbesluit'. 

F. 	In artikel 32 wordt 'Besluit Beheer Autowrakken' vervangen door: Besluit beheer 
autowrakken. 

G. 	Na artikel 32 wordt een artikel toegevoegd, luidende: 
Artikel 32a Aanwijzing verwerkende instantie 
1. Het college wijst de verwerkende instantie aan, die belast is met het verwerken 

van huishoudelijke afvalstoffen. 
2. Het college kan bij de aanwijzing, bedoeld in het eerste lid, een uitsluitend recht 

verlenen in de zin van artikel 2.24, onderdeel a, van de Aanbestedingswet 2012. 

H. 	Na artikel 32a wordt een artikel toegevoegd, luidende: 
Artikel 32b Aanwijzing verwerkende instantie 
Ter uitvoering en nadere invulling van deze verordening stelt het college nadere 
regels vast. 

T. 	De bijlage 'Behorende bij besluitnummer 90B Afvalstoffenverordening 2004' komt te 
vervallen. 

ARTIKEL II 

Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking ervan. 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Waterland, 
gehouden op 26 september 2013. 

De raad voornoemd, 

de griffier, 	 de voorzitter, 

mw. L.M.B.C. Wagenaar-Kroon 
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