
Raadsvoorstel Besluitvormend

(ontwerp) Afvalstoffenverordening Hillegom 2020

aan: de raad van de gemeente Hillegom

zaaknummer: Z-20-128617
datum voorstel: 13 mei 2020
datum collegevergadering: 26 mei 2020
datum raadsvergadering: 25 juni 2020
agendapunt: 8a
portefeuillehouder: Jan van Rijn
behandelend ambtenaar: Stephan van der Pols
e-mailadres: S.vanderPols@hltsamen.nl

Wij stellen voor:

1. Gelet op het vastgestelde afvalbeleid van 12 december 2019 de (ontwerp) 
Afvalstoffenverordening Hillegom 2020 vast te stellen.

2. Deze (ontwerp) Afvalstoffenverordening voor zes weken ter inzage te leggen zoals 
deze voorzien is in de inspraakverordening.

Inleiding
In de raad van 12 december 2019 is het afval- en grondstoffenbeleid gemeente Hillegom 
2020-2024 vastgesteld. In 2020 en voorjaar 2021 wordt dit nieuwe beleid 
geïmplementeerd. Voor de uitvoering van dit nieuwe beleid is het nodig om de huidige 
afvalstoffenverordening, waarbij wordt uitgegaan van de modelverordening van de VNG, 
te actualiseren. Op basis van de nieuwe afvalstoffenverordening kan dan vervolgens een 
nieuwe uitvoeringsbesluit (met daarin nadere regels omtrent de inzameling van 
huishoudelijk afval) worden vastgesteld.

Bestaand kader en context
In de raadsvergadering van 12 december 2019 heeft u als gemeenteraad het beleidsplan 
met als thema “Van Afval Naar Grondstof” vastgesteld. Een beleidsplan om te komen tot 
een verdere reductie van het huishoudelijk restafval. Het vaststellen van een nieuwe 
afvalstoffenverordening, met de daarbij behorende inspraakprocedure, is onderdeel van 
het implementatietraject.  

Beoogd effect
Het juridisch borgen, waaronder de regels omtrent de naleving, van het nieuwe afval- en 
grondstoffenbeleid gemeente Hillegom 2020 - 2024. 

Argumenten
1. Een geactualiseerde verordening is nodig van wege het nieuwe inzamelbeleid en de 
nieuwe modelverordening van de VNG.



De Afvalstoffenverordening Hillegom 2009 voldoet niet meer aan de nieuwe technieken 
en nieuwe manieren voor het gescheiden inzamelen van afval. De nieuwe verordening, 
tevens gebaseerd op de nieuwe modelverordening van de VNG, is hierop aangepast.

2. De wet milieubeheer schrijft voor dat de raad de verordening voor inspraak ter visie 
legt.
Als voor een lagere inzamelfrequentie (van het huishoudelijk restafval) wordt gekozen 
dan éénmaal per week is de inspraakverordening, waaronder het ter visie leggen door 
de raad, van toepassing. Dit vloeit voort uit de artikelen 10.26 en 10.27 van de Wet 
milieubeheer.

Kanttekeningen
N.v.t.

Financiële consequenties
Aan het vaststellen van de nieuwe afvalstoffenverordening zijn geen kosten verbonden.

Aanpak, uitvoering en participatie
De verordening wordt op de gebruikelijke wijze bekendgemaakt en 6 weken ter inzage 
gelegd. Daarnaast komt er een nieuwsbericht op de website waarin de 
ontwerpverordening wordt bekendgemaakt en de inzagetermijn wordt vermeld.
De indieners van zienswijzen worden geïnformeerd over de afhandeling van hun 
zienswijze. 
Na deze procedure wordt de (aangepaste) ontwerp afvalstoffenverordening met een 
collegevoorstel aan de raad voorgelegd ter vaststelling.

Duurzaamheid
Het nieuwe afval- en grondstoffenbeleid geeft een impuls aan de 
duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente. Het doel is om de hoeveelheid restafval 
te verminderen en de hoeveelheid herbruikbare grondstoffen, zoals aangegeven in het 
vastgestelde beleidsplan, te verhogen.

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT)
De inhoud van dit voorstel komt overeen met het voorstel aan de gemeenteraad van 
Teylingen en aan de eerdere besluitvorming in Lisse. Met de gemeenten van het Vuil 
Afvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek is in 2016 overleg gevoerd om te komen tot een 
eensluidende verordening, uiteraard afhankelijk van de beslissingen van de individuele 
raden. Lisse was de eerste gemeente waar de nieuwe verordening in 2016 werd 
vastgesteld. Daarna volgde Katwijk, ook in 2016, Noordwijk in 2019 en per 1-1-2021 
volgen Hillegom en Teylingen.

Urgentie
De ingangsdatum van de nieuwe afvalstoffenverordening is 1 januari 2021. Voor die tijd 
moet de verordening door de raad zijn vastgesteld.

Evaluatie
Er is geen evaluatie voorzien.

Bijlagen en achtergrondinformatie
Ontwerp afvalstoffenverordening Hillegom 2020.

namens het college van burgemeester en wethouders, 

Mevr. drs. C.B. Baauw Dhr. A. van Erk 
secretaris burgemeester



Raadsbesluit

De raad van de gemeente Hillegom,

gelezen het voorstel van het college van 26 mei 2020 met als onderwerp 
Afvalstoffenverordening Hillegom 2020

gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering,

gelet op gelet op artikel 108 van de Gemeentewet, 

gelet op de artikelen 10.23, 10.24, tweede lid, 10.25 en 10.26 van de Wet 
milieubeheer,

gelet op de Inspraakverordening,

besluit:

1. Gelet op het vastgestelde afvalbeleid van 12 december 2019 de (ontwerp) 
Afvalstoffenverordening Hillegom 2020 vast te stellen.

2. Deze (ontwerp) Afvalstoffenverordening voor zes weken ter inzage te leggen zoals 
deze voorzien is in de inspraakverordening.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 25 juni 2020,

Mevr. drs. P.M. Hulspas-Jordaan Dhr. A. van Erk
griffier voorzitter
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