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gemeente 
NOORDOOSTPOLDER 

Emmeloord, 16 oktober 2017. 

Onderwerp 
Gescheiden inzameling van grondstoffen op basisscholen 

Advies raadscommissie 
Hamerstuk 

Aan de raad. 
Status: ter besluitvorming 

Voorgesteld besluit 
1. Vaststellen dat het inzamelen van grondstoffen op basisscholen plaatsvindt in het 

algemeen belang als bedoeld in artikel 25h, lid 6 van de Mededingingswet. 
2. Instemmen met het aanpassen van de Afvalstoffenverordening om het 

gescheiden inzamelen van grondstoffen op basis scholen formeel mogelijk te 
maken. 

Doelstelling 

Inzamelen van grondstoffen op basisscholen vanuit educatief oogpunt mogelijk maken. 

Inleiding 
De landelijke overheid heeft bepaald dat elke gemeente in Nederland meer inspanning 
moet leveren om meer afvalstromen te scheiden. Om deze doelstelling te bereiken, is de 
afvalinzameling in Noordoostpolder, op de schop gegaan. Er zijn echter meer 
maatregelen nodig om de landelijke doelstelling te behalen. 
De gemeente is voornemens om grondstoffen op basisscholen (bedrijfsafval) in te 
zamelen om het scheiden van grondstoffen aan te leren bij kinderen. De basisscholen 
hebben, als tegenprestatie, de keuze om zwerfafval op te ruimen rond hun school of het 
betalen van de kostprijs voor het inzamelen van deze grondstoffen. 

Kiest een school voor het opruimen van zwerfafval, dan worden geen kosten in rekening 
gebracht. Dit levert dan een strijdigheid op met de Mededingingswet, omdat de integrale 
kostprijs wordt onderschreden die normaal gesproken in rekening gebracht zou moeten 
worden. 
Vanwege de Wet markt en overheid (artikel 25g t/m 25m van de Mededingingswet) 
gelden voor overheden die economische activiteiten verrichten bepaalde gedragsregels 
om concurrentievervalsing te voorkomen. Een van de deze gedragsregels is de 
verplichting om de integrale kostprijs in rekening te brengen. Overheden moeten ten 
minste de integrale kosten van hun goederen of diensten in hun tarieven doorberekenen 
aan de afnemers. De wet kent een aantal uitzonderingen op deze gedragsregels. Zo zijn 
economische activiteiten uitgezonderd waarvan de gemeenteraad heeft bepaald dat die 
plaatsvinden in het algemeen belang. Het inzamelen van grondstoffen bij basisscholen is 
en voorbeeld daarvan. 

Argumenten 
1.1 De ontwerp-alqemeen belanqverklarinq heeft 6 weken ter inzage gelegen. 
In de handreiking Wet Markt en Overheid wordt aanbevolen om voor ontwerp-algemeen 
belangverklaringen een inspraakprocedure te volgen. De ontwerp-algemeen 
belangverklaring heeft 6 weken ter inzage gelegen en is gepubliceerd op de 
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gemeentepagina van De Noordoostpolder. Gedurende deze periode is er een gelegenheid 
geweest voor belanghebbenden een zienswijze in dienen. Er zijn geen zienswijzen 
ingediend. De raad kan nu besluiten dat het gescheiden inzamelen van grondstoffen op 
basisscholen in het algemeen belang plaatsvindt. 

1.2 Gescheiden inzameling van grondstoffen op basisscholen draagt bii aan het  
vastgestelde afvalbeleid. 
Vanuit de wettelijke inzamelplicht van gemeenten, is het stimuleren van afvalscheiding 
alleen gericht op huishoudens. Het inzamelen van grondstoffen op basisscholen is 
formeel geen taak van de gemeente. In de praktijk blijkt dat basisscholen hun 
grondstoffen niet goed scheiden. Het stimuleren van grondstofscheiding op basisscholen, 
kan uit educatief/opvoedkundig oogpunt een positief effect hebben op de afvalscheiding 
van huishoudelijk afval. Voor de leerlingen van basisscholen wordt afvalscheiding steeds 
meer zichtbaar en gezien als sociaal wenselijk. 

1.3 Keuze tussen het opruimen van zwerfafval rondom hun school of betalen van de  
kostpriis voor het inzamelen van grondstoffen. 
De gemeente gaat, na uw besluit, in gesprek met de basisscholen in Noordoostpolder. 
Indien basisscholen gebruik willen maken van het aanbod van de gemeente, kan men 
kiezen uit twee opties als tegenprestatie voor het inzamelen van grondstoffen: 
1. Een tegenprestatie: het opruimen van zwerfafval rondom basisscholen is nu al een 
taak van basisscholen. Bij deze keuze gaat de gemeente concrete afspraken maken met 
basisscholen om de omgeving rond hun basisschool zwerfafval vri j houden. Het 
voorkomen van zwerfafval kan zo worden aangeleerd. 
2. Het betalen van de kostprijs voor het inzamelen van grondstoffen. 

2. aanpassen verordening. 
De raad kan besluiten tot het aanpassen van de Afvalstoffenverordening 
Noordoostpolder. Het aanpassen van de Afvalstoffen verordening Noordoostpolder is 
nodig om het gescheiden inzamelen van grondstoffen bij basisscholen mogelijk te maken. 

Financieel 
Het gescheiden inzamelen op scholen kost ongeveer €15.000 per jaar. 
De scholen krijgen hiervoor een aantal afvalcontainers (afhankelijk van de grote van de 
school) voor oud papier, plastic, metalen verpakkingen en drankkartons (hierna:PMD), 
gft afval en restafval. De basisscholen krijgen eveneens een milieupas voor de 
Milieustraat, een introductie over afval van HVC en een educatiepakket over afval. 

De gemeente ontvangt een vergoeding uit het afvalfonds voor extra aanpak van 
zwerfafval. Het inzamelen van gescheiden afval op scholen kan voorlopig, voor de duur 
van twee jaar, bekostigd worden van de vergoeding voor extra aanpak van zwerfafval. 
Het inzamelen van grondstoffen op scholen heeft de komende twee jaar geen negatief 
effect op het budget voor afval. 

Kanttekeningen 
Alleen basisscholen. 

HVC kan het inzamelen van grondstoffen alleen aanbieden aan basisscholen.  

Andere partijen 
Het is denkbaar dat ook andere partijen van mening zijn dat zij op basis van algemeen 
belang ook in aanmerking komen voor deze uitzondering. Basisscholen hebben de 
mogelijkheid om een educatieve taak op afvalgebied en zwerfafval op zich te nemen die 
andere bedrijven (en maatschappelijke organisaties) niet op die wijze kunnen bieden. 
Planning/uitvoering 
[.-] 
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Bijlagen 
1. Tweede wijziging van de Afvalstoffenverordening Noordoostpolder. 
2. Algemeen belangverklaring. 

He t ^Nege van burgemeester en wethouders, 
.secretaris, de burgemees 

Portefeuillehouder : De heer A. Poppe 
Steller : de heer M. van Brussel; 0527 63 34 86; 
m.vanbrussel@noordoostpolder.nl 



No. 500791-4 

Wijziging van de Afvalstoffenverordening gemeente 
Noordoostpolder. 

• 

w 
gemeente 

NOORDOOSTPOLDER 
RAAD 

De raad van de gemeente Noordoostpolder, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 oktober 2017, no.500791; 

overwegende dat het inzamelen van afval op basisscholen geen wettelijke taak is van de 
gemeente; 

basisscholen in Noordoostpolder weinig aan gescheiden afvalinzameling doen; 

het stimuleren van afvalscheiding op basisscholen, vanuit educatief oogpunt een positief 
effect kan hebben op de afvalscheiding van huishoudelijk afval; 

gelet op artikel artikel 149 van de Gemeentewet en titel 10.4 van de Wet milieubeheer 
(het beheer van huishoudelijke en andere afvalstoffen); 

B E S L U I T : 

vast te stellen: 

Verordening tot wijziging van Afvalstoffenverordening van de gemeente Noordoostpolder 

Afvalstoffenverordening van de gemeente Noordoostpolder wordt gewijzigd Artikel I 
als volgt. 

Artikel 7.4 wordt gewijzigd als volgt. 

Bestaande tekst 
Artikel 7.4 
Het is verboden om bedrijfsafvalstoffen ter 
inzameling aan te bieden via een 
inzamelvoorziening die bestemd is voor de 
inzameling van huishoudelijke afvalstoffen 
door of vanwege de gemeente. 

Nieuwe tekst 
Artikel 7.4 
Het is verboden om bedrijfsafvalstoffen ter 
inzameling aan te bieden via een 
inzamelvoorziening die bestemd is voor de 
inzameling van huishoudelijke afvalstoffen 
door of vanwege de gemeente, behoudens 
de inzameling door basisscholen die in het 
kader van educatie actief aan 
afvalscheiding willen doen. 

A r t i ke l I I Inwerkingtreding 
Deze verordening treedt in werking op 1 december 2017. 

Aldus vastgesteld in de openbare 
Raadsvergadering van 27 november 2017. 
De griffier. De voorzitter. 
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De raad van de gemeente Noordoostpolder, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 oktober 2017, no. 500791; 

overwegende dat het inzamelen van grondstoffen op basisscholen geen wettelijke taak is 
van de gemeente; 

dat basisscholen in Noordoostpolder weinig aan gescheiden inzameling van grondstoffen 
doen; 

dat het stimuleren van het scheiden van grondstoffen op basisscholen, vanuit educatief 
oogpunt een positief effect kan hebben op de afvalscheiding van huishoudelijk afval; 

gelet op artikel 25h, vijfde en zesde van de Mededingingswet, 

B E S L U I T : 

1. Vast te stellen dat het inzamelen van grondstoffen op basisscholen in het algemeen 
belang plaats vindt als bedoeld in artikel 25h, vijfde en zesde lid van de 
Mededingingswet. 

Ontwerp raadsvoorstel en onderbouwing algemeen belangverklaring 
1. De organisatie-eenheid van de gemeente Noordoostpolder waarvan de hieronder 
genoemde economische activiteiten plaatsvinden in het algemeen belang: 
- Het cluster Ingenieursbureau. 
2 De aard en de duur van de desbetreffende economische activiteiten: 
- het verzorgen van kosteloos inzamelen van grondstoffen bij basisscholen 
3. Het grondgebied waarbinnen de bovengenoemde economische activiteiten van de 
overheid worden verricht: grondgebied van de gemeente Noordoostpolder 
4. Motivering waarom de desbetreffende economische activiteiten in het algemeen belang 
plaatsvinden: Basisscholen in Noordoostpolder doen weinig aan gescheiden 
afvalinzameling. Het stimuleren van afvalscheiding op basisscholen, vanuit educatief 
oogpunt, kan een positief effect hebben op de afvalscheiding van huishoudelijk afval; 

Het bestuur van de gemeente Noordoostpolder acht de genoemde economische 
activiteiten van algemeen belang en is van mening dat door het aanbieden van deze 
activiteiten onder de integrale kostprijs de belangen van particuliere inzamelaars niet 
worden geschaad. 

Aldus besloten in de openbare vergadering 
van 27 november 2017. 
De griffier, de voorzitter 


