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Middenbeemster, 10 november 2009

> voorstel
Wij stellen u voor de Afvalstoffenverordening gemeente Beemster 2009 vast te stellen.
> toelichting
In 2002 is een wijziging ingetreden in de Wet Milieubeheer (Wm). Daarbij is artikel 10.10 Wm
ingetrokken en zijn bepalingen opgenomen over de gemeentelijke afvalstoffenverordening. In de
Wet Milieubeheer is in 2002 een overgangsbepaling opgenomen waarin wordt bepaald dat de
gemeentelijke verordening, gebaseerd op artikel 10.10 Wm tot begin van het jaar 2004 van kracht
blijft. Sinds die tijd is de afvalverordening van de gemeente Beemster van rechtswege ingetrokken.
Tot op heden heeft de gemeente Beemster de afvalstoffenverordening 2000 als beleidsbepalend
document gebruikt.
De afvalstoffenverordening heeft betrekking op de bepalingen die worden gesteld voor het beheer van
huishoudelijke afvalstoffen, en is in zijn geheel gebaseerd op de Wet Milieubeheer. Op grond van
artikel 10.23 Wm zijn gemeente verplicht een afvalstoffenverordening vast te stellen in het belang van
de bescherming van het milieu. Het Artikel 10.24 Wm schrijft de verplichte inhoud van de
afvalstoffenverordening voor, en het artikel 10.25 Wm somt een aantal onderwerpen op die facultatief
in de afvalstoffenverordening kunnen worden opgenomen.
Voorafgaand aan de invulling van de nieuwe afvalstoffen verordening heeft de beleidsmedewerker
milieu overleg gevoerd met politie met milieutaken van Zaanstreek Waterland, beleidsmedewerkers
van soortgelijke gemeente en de Technische Dienst Beemster Zeevang. Tijdens dit overleg is
gesproken over de praktische invulling van de verordening.
Bij de opzet van de afvalstoffen verordening gemeente Beemster 2009 is gebruik gemaakt van het
model van de Vereniging Nederlandse Gemeente. Dit houdt in dat de afvalstoffenverordening onder de
Europese Dienstenrichtlijn valt en voldoet aan de eisen die in deze zijn richtlijn zijn gesteld. In
paragraaf 7 slotbepalingen van de toelichting op de afvalstoffenverordening 2009 wijkt de
artikelnummering in de afvalstoffenverordening gemeente Beemster 2009 af van het VNG
modelverordening 2009. De afvalstoffenverordening gemeente Beemster 2009 is juridisch getoetst
door de juridisch medewerker van onze gemeente.
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> juridische consequenties
Voorliggende Afvalstoffenverordening is in overeenstemming gebracht met de Europese
Dienstenrichtlijn.
De Afvalstoffenverordening gemeente Beemster 2009 treedt in werking op de achtste dag na die
waarop zij is bekendgemaakt.
> financiële consequenties
n.v.t.
Burgemeester en wethouders van Beemster,
de burgemeester,
de secretaris,

H.N.G. Brinkman
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