
 
 

    
 

  ontwerpbesluit 
van de 
gemeenteraad 

   

dossiernummer  5244   

ons kenmerk     

     onderwerp  Wijziging Afvalstoffenverordening Gouda 2011 

De raad van de gemeente Gouda; 

gelezen het voorstel van 2 november 2021,  
 
gelet op de artikelen 10.23, eerste lid, 10.24, tweede lid, 10.25 en 10.26, eerste lid, van de Wet 
milieubeheer en artikel 2, eerste lid, van het Besluit gescheiden inzameling huishoudelijke afvalstoffen; 
gezien het verslag van de inspraakprocedure;  

besluit: 

De AFVALSTOFFENVERORDENING GOUDA 2011 als volgt te wijzigen: 
 

Artikel I 
De Afvalstoffenverordening Gouda 2011 wordt gewijzigd als volgt: 
 
 

A. Artikel 3, eerste en derde lid komen te luiden: 

Artikel 3 Afzonderlijke inzameling  

1. Door de inzameldienst of andere inzamelaars worden de volgende categorieën huishoudelijke 
afvalstoffen afzonderlijk ingezameld: 

- asbest en asbesthoudend afval; 
- bioafval 
- bouw- en sloopafval; 
- elektrische en elektronische apparatuur; 
- glas; 
- grof huishoudelijk afval; 
- grof tuinafval; 
- huishoudelijk restafval; 
- klein chemisch afval;  
- kunststof verpakkingen; 
- metaal 
- oud papier en karton; 
- textiel; 
- verduurzaamd hout; 

 
3. Het college kan overige huishoudelijke afvalstoffen aanwijzen die door de inzameldienst of 
andere inzamelaars afzonderlijk worden ingezameld. 
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B. In de artikelen 5 en 16 wordt “groente-, tuin- en fruit” vervangen door ‘bioafval”. 
 

C. Artikel 16a wordt toegevoegd, dat komt te luiden: 
 
Artikel 16a. Ongeadresseerd drukwerk 
1. In dit artikel wordt verstaan onder: 

- huis-aan-huisblad: ongeadresseerd blad dat met een vaste frequentie gratis huis aan huis 
wordt verspreid in een geografisch beperkt gebied, waarvan tenminste 30% van de inhoud 
bestaat uit informatie over en nieuws uit het eigen verspreidingsgebied, niet zijnde reclame; 
- ongeadresseerd reclamedrukwerk: reclamedrukwerk of proefmonsters van producten die 
gratis huis aan huis worden verspreid zonder vermelding van naam, adres of postbus en 
woonplaats van de ontvanger, niet zijnde: 
a. een huis-aan-huisblad of andere informatie over werkzaamheden of activiteiten in de buurt 
die voor de bewoners of gebruikers van een woning, bedrijf of woonschip in die buurt van 
belang zijn om te weten; 
b. drukwerk van vrijwilligers of niet-commerciële organisaties. 

2. Een huis-aan-huisblad mag worden bezorgd bij een perceel, tenzij de bewoner of gebruiker 
expliciet kenbaar heeft gemaakt geen prijs te stellen op het ontvangen ervan. 
3. Ongeadresseerd reclamedrukwerk mag uitsluitend worden bezorgd bij een perceel als de 
bewoner of gebruiker kenbaar heeft gemaakt prijs te stellen op het ontvangen ervan.  
 

D. Artikel 24 komt te luiden:  
 

Artikel 24 Strafbepaling 

Een gedraging in strijd met de volgende artikelen is een strafbaar feit in de zin van artikel 1a, 
onder 3º, Wet op de economische delicten:  

Artikel Onderwerp 

Artikel 6 Inzamelverbod huishoudelijke afvalstoffen behoudens aanwijzing 

Artikel 7 Verbod op het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke 
afvalstoffen aan anderen 

Artikel 8 Verbod op het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke 
afvalstoffen door anderen dan de gebruikers van percelen 

Artikel 9 Afzonderlijk ter inzameling aanbieden 

Artikel 10 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen 

Artikel 11 Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden  

Artikel 13 Inzameling en ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen  

Artikel 14 Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan de 
inzameldienst 

Artikel 15 Het ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een 
ander dan de inzameldienst 

Artikel 16 Voorkomen van diffuse milieuverontreiniging  

Artikel 16 a Ongeadresseerd drukwerk 

Artikel 17 Achterlaten van straatafval  

Artikel 18 Voorkomen van zwerfafval bij ter inzameling gereed staande 
afvalstoffen  

Artikel 19 Afvalbakken in inrichtingen voor het verbruiken van eet- en 
drinkwaren 

Artikel 20 Wegwerpen van reclamebiljetten of ander promotiemateriaal 

Artikel 21 Zwerfafval bij vervoeren, laden en lossen of overige 
werkzaamheden 

Artikel 22 Verbod opslag van afvalstoffen 

Artikel 23 Afgifte autowrakken afkomstig uit een huishouden 
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E. Aan artikel 27 wordt een zevende lid toegevoegd dat komt te luiden:  

7. Op het tijdstip waarop de Omgevingswet in werking treedt, wordt deze verordening gewijzigd als 
volgt: 
a. in artikel 22, eerste lid, vervalt “en buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer” en na het 
slot van dit lid wordt toegevoegd “Het verbod geldt niet als voor de opslag van afvalstoffen een 
omgevingsvergunning is afgegeven.”; 
b. in artikel 23 wordt “zich te ontdoen van een autowrak, dat afkomstig is van een huishouden,  anders 
dan door afgifte aan inrichtingen, als genoemd in artikel 6 van het Besluit beheer autowrakken” 
vervangen door “zich te ontdoen van een autowrak dat afkomstig is van een huishouden, anders dan 
door afgifte aan de houder van een omgevingsvergunning voor het demonteren van autowrakken of 
wrakken van tweewielige motorvoertuigen”; 
c. in artikel 25 wordt na “Wet algemene bepalingen omgevingsrecht” ingevoegd “of artikel 18.6 van de 
Omgevingswet”. 
 

 
Artikel II  
Dit besluit treedt één dag na bekendmaking in werking.  
 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering van [datum]. 
 
De raad van de gemeente voornoemd, 

griffier voorzitter 

mr. drs. E.J. Karman-Moerman mr. drs. P. Verhoeve 
 


