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Onderwerp: Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Noordoostpolder 2021 
 
Voorgesteld besluit 

1. Het Uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening Noordoostpolder 2021 vast te stellen 
2. De raad informeren.  

 
Aanleiding 
Op 15 december 2020 heeft het college het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening vastgesteld. Dit 
besluit is een uitwerking van de Afvalstoffenverordening. Om het Uitvoeringsbesluit 
Afvalstoffenverordening 2021 inwerking te laten treden moest nog het oude Uitvoeringsbesluit 
Afvalstoffen ingetrokken worden en moest het uitsluitend recht voor HVC voor inzameling van 
huishoudelijk afval worden vermeld. Dat is in deze versie van het Uitvoeringsbesluit afvalverordening 
gebeurd. 
 
Beleidsreferentie 

 Verordening Afvalstoffenheffing 2021 

 Afvalstoffenverordening 

 Bestaande Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 

 Wet milieubeheer 

 Afvalbeleidsplan 2011-2021 

 Op naar 60 kilo restafval 2019-2025 

 Uitvoeringsplan Invoering recycle-tarief 
 
Doelstelling 
Met de vaststelling van het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening  2021 stelt het college de 
nadere regels  vast van de Afvalstoffenverordening. Zo is duidelijk voor de burger, hoe de gemeente 
concreter uitvoering geeft aan het beleid, zoals dit in hoofdlijnen in de Afvalstoffenverordening en 
andere regelingen is vastgesteld.  
 
Argumenten 
1.1 Het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Noordoostpolder 2021 sluit aan bij bestaande 
regelingen zoals de  Afvalstoffenverordening, de Verordening afvalstoffenheffing 2021 en het 
uitvoeringsplan Recycle-tarief.  
Het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2021 sluit  aan bij eerder door het college en de raad 
vastgesteld beleid.  Daarom is het ook nodig om het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2021 
terugwerkende kracht te geven tot 1 januari 2021. Het is mogelijk om op individueel niveau af te 
wijken. Elke afwijking dient via een college-besluit te gaan. 
 
1.2 De financiële consequenties van dit besluit zijn reeds in de begroting 2021 verwerkt. 
Met de vaststelling van de Verordening afvalstoffenheffing 2021 en de begroting voor 2021 heeft de 
raad al heldere kaders gesteld voor het Uitvoeringsbesluit verordening afvalstoffen 2021. 
 
Kanttekeningen 
1.1 Het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Noordoostpolder 2021 is dynamisch en wordt 
getoetst aan de praktijk.  
De uitvoeringspraktijk in 2021 kan leiden tot een snelle aanpassing van het Uitvoeringsbesluit 
Afvalstoffenverordening 2021, als hiertoe aanleiding is. Pas komend jaar doet de gemeente ervaring 
op met het Recycle-tarief. Het systeem is nieuw voor de Noordoostpolder, de regels moeten 
misschien nog worden bijgesteld. 



 

 

 
1.2 Bij invoering van een nieuw systeem zijn er –financiële-  risico’s.  
Uitgangspunt blijft: budgetneutrale invoering van het Recycle-tarief. Dit betekent dat het streven erop 
gericht is om de uitgaven binnen het beschikbare budget te houden. De voorliggende documenten 
leveren hieraan een bijdrage. Invoering van een nieuw systeem houdt een zeker risico in, welke in de 
reguliere P&C-cyclus worden gemonitord.  
 
Planning/Uitvoering/Communicatie  
Het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Noordoostpolder 2021 treedt enkel in werking door 
publicatie in het digitale Gemeenteblad te vinden op www.officielebekendmakingen.nl.  
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