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Voorstel tot het vaststellen van de Verordening tot wijziging van de
Afvalstoffenverordening Den Helder 2006

Gevraagd besluit:
De Verordening tot wijziging van de Afvalstoffenverordening Den Helder 2006 vast te stellen in
overeenstemming met het bijgevoegde concept raadsbesluit.
Publiekssamenvatting
Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Het in werking
treden van deze wet heeft ook gevolgen voor de Afvalstoffenverordening Den Helder 2006. Het gaat om het
aanwijzen van toezichthouders. Op grond van artikel 34 van de huidige verordening zijn dit de toezichthouders
die op grond van 18.4, derde lid van de Wet milieubeheer zijn aangewezen. Met de invoering van de Wabo is dit
artikel van de Wet milieubeheer komen te vervallen. Toezichthouders op de naleving van onder meer het
bepaalde krachtens de Wet milieubeheer zijn nu degenen die op grond van artikel 5.10, derde lid van de Wabo
zijn aangewezen. De Afvalstoffenverordening moet hierop worden aangepast
Inleiding
Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Ter
voorbereiding van het in werking treden van de Wabo heeft uw raad bij besluit van 3 juni 2010, de APV, de
Monumentenverordening en de Legesverordening gewijzigd. Tevens heeft de gemeenteraad besloten om de
Bouwverordening aan te passen.
Het in werking treden van de Wabo heeft ook gevolgen voor de Afvalstoffenverordening Den Helder 2006. Het
gaat om het aanwijzen van toezichthouders. Op grond van artikel 34 van de huidige verordening zijn dit de
toezichthouders die op grond van 18.4, derde lid van de Wet milieubeheer zijn aangewezen. Met de invoering
van de Wabo is de toezichthouders bepaling in de Wet milieubeheer vervallen en vervangen door de
toezichthouders bepaling van de Wet algemene bepaling omgevingsrecht (artikel 5.10, derde lid van de Wabo).
Voor het aanwijzen van nieuwe toezichthouders moet dus de Afvalstoffenverordening worden gewijzigd.
Beoogd maatschappelijk resultaat
Adequate handhaving van de Afvalstoffenverordening 2006.
Kader
Ter uitvoering van artikel 10.23 van de Wet milieubeheer heeft u bij besluit van 15 december 2008 vastgesteld
de Afvalstoffenverordening Den Helder 2006. Deze verordening regelt de inzameling van het huisvuil in Den
Helder. Als toezichthouders op de naleving van deze verordening heeft u aangewezen de toezichthouders als
bedoeld in artikel 18.4 van de Wet milieubeheer. Met het inwerking treden van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht is artikel 18.4 van de Wet milieubeheer komen te vervallen. Het toezicht op de naleving van de
Wet milieubeheer is nu geregeld in artikel 5.10, lid 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
Argumenten
Indien de verordening niet wordt gewijzigd, zijn er geen bevoegde toezichthouders meer.

Maatschappelijk draagvlak
Het betreft hier een technische wijziging van de Afvalstoffenverordening 2006 . Deze wijziging vloeit voort uit de
landelijke regelgeving. Om deze reden is het maatschappelijk draagvlak niet onderzocht.
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Financiële consequenties
Er zijn geen financiële consequenties.

Communicatie
Overeenkomstig de wettelijke voorschriften wordt het besluit op de gemeentelijke website en de
gemeentepagina van het Helders weekblad openbaar bekend gemaakt.

Realisatie
Zodra de verordening openbaar bekend is gemaakt, treedt deze in werking.

Den Helder, 22 maart 2011
Burgemeester en Wethouders van Den Helder,
burgemeester
Koen Schuiling
secretaris
H. Raasing
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