
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4.8 
 
 Doetinchem, 21 september 2022 

 
ALDUS VASTGESTELD 29 SEPTEMBER 2022 
 
 
Afvalstoffenverordening 2022 
 
 
Te besluiten om: 
1. De Afvalstoffenverordening gemeente Doetinchem vast te stellen, waarmee een actueel en 

doelmatig afvalstoffenbeheer mogelijk wordt. 
 
Inleiding 
In 2021 is de modelverordening van de VNG herzien. Een herziening van de 
afvalstoffenverordening en het bijbehorende uitvoeringsbesluit is noodzakelijk. 
In de afvalstoffenverordening staan de algemene overkoepelende regels over de 
afvalinzameling. Het uitvoeringsbesluit maakt deze algemene regels concreet. 
Een concept van de “Afvalstoffenverordening 2022 gemeente Doetinchem” heeft van 30 maart 
tot en met 10 mei 2022 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen binnengekomen. 
 
Argumenten 
1.1  De nieuwe afvalstoffenverordening en bijbehorend uitvoeringsbesluit zijn aangepast aan 

de modelverordening van de VNG 
Sinds 1 juli 2020 is het Besluit gescheiden inzameling huishoudelijke afvalstoffen (hierna: Besluit 
GIHA) van kracht. Gemeenten zijn nu wettelijk verplicht om gft, papier, metaal, kunststof, glas 
en elektronische apparatuur gescheiden in te zamelen. Voor textiel en gevaarlijke afvalstoffen 
gaat deze verplichting in per 1 januari 2025. Het Besluit GIHA bevat de mogelijkheid om in 
bepaalde gevallen af te wijken van gescheiden inzameling. Als hiervan wordt afgeweken, moet 
dit in de afvalstoffenverordening zijn opgenomen. In de voorliggende afvalstoffenverordening 
zijn geen afwijkingen opgenomen. 
Ook staan er nieuwe bepalingen in met betrekking tot de komende Omgevingswet. 
 
1.2 De huidige afvalstoffenverordening en bijbehorend uitvoeringsbesluit zijn achterhaald en 

gedateerd. 
De huidige afvalstoffenverordening en het huidige uitvoeringsbesluit zijn voor het laatst 
geactualiseerd in 2018. Op basis van de nieuwe modelverordening zijn de 
Afvalstoffenverordening gemeente Doetinchem 2022 en bijbehorend uitvoeringsbesluit 
aangepast aan het Grondstoffenplan (2020-2024) en de nieuwe manier van afval inzamelen. 
Zo zijn er aanvullende bepalingen opgenomen over de frequentie van inzamelen en de 
inzameling van restafval bij hoogbouw. Dit is nodig om inzameling ook aan te laten sluiten bij 
het Grondstoffenplan. 
 
Financiën 
Aan dit besluit zijn geen kosten verbonden. 
 
Kanttekeningen 
1.1 De vaste en variabele tarieven voor het aanbieden van huishoudelijk afval zijn niet in deze 

verordeningen opgenomen.  
Deze hebben hun plaats in de belastingverordening. Uw raad stelt de tarieven jaarlijks vast in de 
belastingverordening. De tarieven voor 2022 zijn op 23 december 2021 door u vastgesteld. 
 
Vervolg 
Na vaststelling van de “Afvalstoffenverordening 2022 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 2022 gemeente Doetinchem. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
De secretaris,      De burgemeester, 
 
mr. G.A. Karssenberg    mr. M. Boumans MBA MPM 
 
 
 
 
 
 
 

 



De raad van de gemeente Doetinchem; 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over Afvalstoffenverordening 2022; 
 
gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;  
 
b e s l u i t : 
 
de Afvalstoffenverordening gemeente Doetinchem vast te stellen, waarmee een actueel en 
doelmatig afvalstoffenbeheer mogelijk wordt. 
 
 
Aldus besloten in zijn vergadering van 29 september 2022, 
 
 
 
          , griffier 
 
 
 
          , voorzitter 
 
 


