Toelichting raadsvoorstel aan de raad van
de gemeente Roosendaal

Aanleiding
In 2019 hebben in regionaal verband diverse gesprekken plaatsgevonden over de opzet en invulling
van de nieuwe verordening afvalstoffenheffing. De regels hebben betrekking op de wijze waarop in de
gemeente huishoudelijke afvalstoffen mogen worden aangeboden en op welke wijze de gestelde
regels worden gehandhaafd. Ook is in 2019 besloten om restafval 1x per 4 weken in te zamelen. Dit is
uitgewerkt en wordt nu ter besluitvorming aangeboden. Deze vervangt de afvalstoffenverordening uit
2009. Ook het bijbehorende Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenheffing is aangepast. Beide dienen volgens
de inspraakverordening voor inspraak vrijgegeven te worden.
Beoogd effect
Het stellen van strengere eisen aan verhuurders van woningen om beter te kunnen handhaven op
dumpingen van afval. Tevens is de verordening heringedeeld en beter leesbaar gemaakt.
Argumenten
1.1 De ontwerp Afvalstoffenverordening is duidelijker
Door vereenvoudiging van de teksten en afstemming met de omliggende gemeenten is de
Afvalstoffenverordening beter te begrijpen en makkelijker toe te passen.
1.2 De ontwerp Afvalstoffenverordening is aangevuld
Er zijn extra regels opgenomen om verhuurders van woonruimte aansprakelijk te kunnen stellen
voor het huishoudelijk afval dat afkomstig is uit de betreffende woning(en). Dit vergemakkelijkt de
handhaving op afvaldumpingen.
1.3 Er moet voldaan worden aan de eisen vanuit de inspraakverordening
In artikel 7, lid 1 van de ontwerp Afvalstoffenverordening wordt de frequentie van inzameling
gedelegeerd aan het college. In artikel 6 van het ontwerp Uitvoeringsbesluit
Afvalstoffenverordening wordt geregeld dat de inzamelfrequentie voor huishoudelijk restafval 1x
per 4 weken is. Deze bepaling is een formalisatie van het raadsbesluit van 4 april 2019.
In de Wet milieubeheer is bepaald dat eenmaal per week een soort huishoudelijke afvalstof moet
worden ingezameld zoals restafval, GFTE, papier en kunststof verpakkingen. In het ontwerp
Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening is bepaald dat hier van afgeweken wordt zodat Saver
een efficiëntere routeplanning kan maken. Dit is goedkoper voor Saver en daarmee ook voor de
inwoners. Consequentie van de keuze om af te wijken van de Wet milieubeheer is dat volgens het
tweede lid van artikel 10.26 Wet milieubeheer inspraak moet worden verleend over de inhoud van
deze bepaling aan ingezetenen en belanghebbenden. Dit is ook de reden dat nu eerst aan de
raad wordt voorgesteld een ontwerp afvalstoffenverordening ter vaststelling voor te leggen en voor
inspraak vrij te geven.
Binnen de inspraaktermijn van 6 weken kunnen ingezetenen en belanghebbenden hun zienswijze
over de ontwerpen naar voren brengen. Vervolgens is een collegebesluit en raadsbesluit tot
vaststelling van de definitieve afvalstoffenverordening en uitvoeringsbesluit nodig. In die besluiten
moet worden ingegaan op eventueel ingediende zienswijzen.
Indien er geen zienswijzen zijn gegeven wordt het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening en
de Afvalstoffenverordening vastgesteld door het college c.q. de raad.
2.1 Het college is bevoegd de inspraak uit te voeren
In de Inspraakverordening is geregeld dat het college de inspraak kan uitvoeren voor zowel de
Afvalstoffenverordening als het Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening.
3.1 Dit vereenvoudigt de procedure
Als er geen zienswijzen worden ingediend hoeft het concept niet nogmaals aangeboden te
worden aan college en raad .
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Kanttekeningen
1.1 Besluiten om de Afvalstoffenverordening niet vast te stellen
Hierdoor is het niet mogelijk om handhavend op te treden tegen verhuurders van woningen en
onzelfstandige woonruimten voor wat betreft dumpingen van huishoudelijk afval.
2.1 Besluiten om de inspraak niet uit te voeren
In dat geval kunnen de Afvalstoffenverordening en het bijbehorende Uitvoeringsbesluit
Afvalstoffenverordening niet vastgesteld worden.
3.1 Niet besluiten om zonder zienswijzen meteen definitief akkoord te gaan.
Hierdoor wordt hetzelfde, ongewijzigde voorstel wederom aan college en gemeenteraad
aangeboden.
Financiën
N.v.t.
Communicatie
De ontwerp Afvalstoffenverordening en het ontwerp Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening worden
ten behoeve van de inspraak gepubliceerd in de Roosendaalse Bode, in het elektronisch
Gemeenteblad en op de website van de gemeente. De stukken worden ook ter inzage gelegd bij
Publiekszaken.
Vervolg
Indien er geen zienswijzen worden ingediend kunnen de afvalstoffenverordening en het
uitvoeringsbesluit direct na afloop van de termijn van 6 weken gepubliceerd worden. Indien er
zienswijzen worden ingediend worden deze meegenomen in het definitieve voorstel aan college en
raad.
Bijlagen
1. Afvalstoffenverordening Roosendaal
2. Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening Roosendaal.

