
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7.1 
 
 Doetinchem, 24 oktober 2018 
 
 
Actualisatie Afvalstoffenverordening 
 
 
Te besluiten om: 
De Afvalstoffenverordening 2018 gemeente Doetinchem vast te stellen, waarmee een actueel en 
doelmatig afvalstoffenbeheer mogelijk wordt. 
 
Context 
In juli 2015 hebt u een nieuw Grondstoffenplan vastgesteld. Hiermee is het strategisch beleid 
voor het omgaan met grondstoffen vastgelegd. De huidige afvalstoffenverordening, die dateert 
van 2012, sluit niet geheel aan bij de doelen van het Grondstoffenplan. Een herziening van de 
afvalstoffenverordening is daarom noodzakelijk. In de afvalstoffenverordening staan de 
algemene overkoepelende regels over de afvalinzameling. 
 
Een concept van de Afvalstoffenverordening 2018 gemeente Doetinchem heeft in de periode 
van 9 juli 2018 tot en met 9 september 2018 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen 
binnengekomen. 
 
Beoogd effect 
Aansluiting van de afvalstoffenverordening bij het Grondstoffenplan uit 2015 en zo de meest 
actuele regelgeving over het scheiden en inzamelen van huishoudelijke en bedrijfsafvalstoffen 
kunnen hanteren. Hiermee kunnen wij het strikter scheiden van afval bevorderen. 
 
Argumenten 
1.1 De huidige afvalstoffenverordening is achterhaald en gedateerd. 
De huidige afvalstoffenverordening is voor het laatst geactualiseerd in 2012. Deze sluit niet meer 
aan bij ons Grondstoffenplan (juli 2015) en de huidige manier van afval inzamelen. Doel van dit 
plan is een afvalscheidingspercentage van 70% in 2019. Om dit doel te bereiken, heeft de 
gemeente Doetinchem vanaf 1 januari 2016 haar manier van afval inzamelen gewijzigd. 
De Afvalstoffenverordening gemeente Doetinchem 2018 is op de nieuwe manier van afval 
inzamelen aangepast. 
 
1.2 De nieuwe verordening draagt bij aan het strikter scheiden van afval. 
In de artikelen 7 en 8 van de verordening is geregeld dat inwoners huishoudelijke afvalstoffen 
gescheiden dienen aan te bieden. In de artikelen 20 en 21 is geregeld dat toezichthouders en 
handhavers van Buha hierop mogen handhaven. 
 
Kanttekeningen 
1.1 De nieuwe verordening is minder gedetailleerd dan de oude verordening 
De nieuwe verordening is in zijn geheel als een globale verordening te omschrijven. Hiervoor is 
bewust gekozen. Hiermee voorkomen wij dat de verordening ieder jaar moet worden 
aangepast. Vanuit het oogpunt van deregulering is dit dus zeer wenselijk. 
 
Financiën 
Aan dit besluit zijn geen kosten verbonden. 
 
Vervolg 
Na vaststelling van de Afvalstoffenverordening 2018 gemeente Doetinchem zal ons college 
besluiten over het bijbehorende uitvoeringsbesluit. 
De definitieve afvalstoffenverordening wordt gepubliceerd op de gebruikelijke wijze. 
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Bijlage 
1. Afvalstoffenverordening 2018 gemeente Doetinchem. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
De secretaris,     De burgemeester, 
 
drs. T. Kemper     mr. M. Boumans MBA MPM 
 
 



De raad van de gemeente Doetinchem; 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over actualisatie Afvalstoffenverordening; 
 
gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; 
 
b e s l u i t : 
 
de Afvalstoffenverordening 2018 gemeente Doetinchem vast te stellen, waarmee een actueel en 
doelmatig afvalstoffenbeheer mogelijk wordt. 
 
 
Aldus besloten in zijn vergadering van 1 november 2018, 
 
 
 
          , griffier 
 
 
 
          , voorzitter 
 
 


