Wijzigingenoverzicht Afvalstoffenverordening Oudewater
2022
In onderstaand overzicht worden de wijzigingen ten opzichte van Afvalstoffenverordening
Oudewater 2022 weergegeven. Het overzicht is beperkt tot inhoudelijke wijzigingen. Tekstuele- en
opmaakwijzigingen zijn buiten beschouwing gehouden.

Artikel 1 Definities
De definities zijn geactualiseerd en in overeenstemming gebracht met de modelverordening.

Artikel 7 Gescheiden afvalinzameling
Lid 2:

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.
De lijst met afvalstromen beperkt zich (conform de modelverordening) tot de bestanddelen
van huishoudelijke afvalstoffen die in ieder geval gescheiden worden aangeboden en zo in
overeenstemming gebracht met de modelverordening. Een uitputtende lijst van
afvalstromen, die gescheiden worden ingezameld, is opgenomen in het Uitvoeringsbesluit
Afvalstoffenverordening. De bevoegdheid van het college hiervoor komt voort uit Lid 1.

Lid 3:

Dit lid is komen te vervallen. Het luidde als volgt:
In het belang van een doelmatig afvalstoffenbeheer kunnen burgemeester en wethouders de
aanwijzing van afzonderlijk in te zamelen bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen,
bedoeld in het tweede lid, of fracties daarvan, achterwege te laten.
Omdat een minimaal aantal afvalstromen wordt genoemd dat gescheiden wordt ingezameld,
is dit lid (conform de modelverordening) overbodig

Artikel 15 Zwerfafval in de openbare ruimte
Lid 4:

Dit lid is toegevoegd. Hierin wordt een uitzondering gemaakt op het verbod om afval te
onderzoeken voor:
a. medewerkers van de inzameldienst, zoals bedoeld in artikel 3 lid een, die zijn belast met
het doorzoeken van het aangeboden afval teneinde de samenstelling te controleren.
b. toezichthouders zoals bedoeld in artikel 21.

Artikel 19a Kadavers van gezelschapsdieren
Dit artikel heette in de vorige verordening: Artikel 20 Dode gezelschapsdieren en is overeenkomstig
de modelverordening aangepast. De wetgever heeft gemeenten bevoegd gemaakt om regels te

stellen over het aangeven, bewaren, ophalen en overdragen van kadavers van gezelschapsdieren (zie
artikel 3.5, eerste lid, van de Wet dieren).
Hierbij geldt dat Rendac Son B.V. onder alle omstandigheden het eindstation is van de kadavers (zie
artikel 3.21, tweede lid, van de Regeling dierlijke producten. De gemeente regelt op welke wijze de
kadavers aan Rendac Son B.V. worden overgedragen. Daarom zal de gemeente moeten regelen
welke partij belast wordt met het inzamelen, bewaren en overdragen van de kadavers aan Rendac
Son B.V.

Artikel 22 Wijzigingen als gevolg van de Omgevingswet en
overgangsrecht
Dit artikel is nieuw en toegevoegd overeenkomstig de modelverordening en voorziet in de benodigde
wijzigingen in de Afvalstoffenverordening voor als de nieuwe Omgevingswet in werking treedt.
Zo wordt voorkomen dat de verordening op dat moment opnieuw moet worden aangepast.

