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Inleiding
Tijdens de behandeling van de voorgestelde afvalstoffenverordening 2017 in de raadscommissie 
Fysieke Leefomgeving van 16 maart jl. werd de vraag gesteld of deze verordening niet eerst ter 
inzage gelegd had moeten worden aan onze inwoners. In deze memo wordt de juridische 
onderbouwing gegeven waarom we dit niet hebben gedaan.

Aanleiding
De huidige afvalstoffenverordening 2010 is met de vernieuwing van ons afvalstoffenbeleid verouderd. 
Door de geactualiseerde verordening vast te stellen kunnen de algemene regels over ons huidige 
afvalbeleid langdurig worden vastgelegd. Het actualiseren van de verordening is daarmee een logisch 
gevolg van het nieuwe beleid dat door de raad is vastgesteld en de uitvoering die daar ondertussen 
aan gegeven is door het college. Dit is geen moment om nieuw beleid vast te stellen. Een evaluatie 
van het beleid onder de inwoners in de toekomst kan een aanleiding vormen om het beleid bij te 
stellen.

Is het ter inzage leggen van de verordening juridisch noodzakelijk?
Het is niet verplicht om inspraak te verlenen aan inwoners bij een vast te stellen verordening. De 
inspraak voor de afvalstoffenverordening is geregeld in artikel 10.26 lid 2 Wet Milieubeheer. In dat 
artikel wordt verwezen naar artikel 150 van de Gemeentewet en betreft inspraak met betrekking tot 
beleidsvoornemens. De gemeente Oude IJsselstreek heeft een inspraakverordening, zoals bedoeld in 
de Gemeentewet. Hierin is opgenomen dat geen inspraak wordt verleend (ten aanzien van 
ondergeschikte herzieningen) van een eerder vastgesteld beleidsvoornemen (art. 2.3 onder a). Naar 
onze mening is het in dit geval daarom niet nodig om de verordening ter inzage te leggen.

Het afvalbeleid is opgesteld in samenspraak met onze inwoners. Op diverse manieren zijn ze 
betrokken; middels online en persoonlijke enquêtes en een inwonersavond. Vervolgens is het 
afvalbeleid door de raad vastgesteld en het uitvoeringsplan door het college.

Inspraak inwoners
De ervaring tot nu toe, met het uitzetten van de nieuwe containers, is dat dit zonder al te grote 
problemen en bezwaren is gerealiseerd. Rond de zomer kunnen we de raad informeren over de 
ervaringen op basis van de reacties op social media en de cijfers van het call center. 
Begin 2018 willen we gericht een onderzoek houden onder de inwoners via ‘Oude IJsselstreek 
spreekt’; ons inwonerspanel. Op basis van de resultaten van dit onderzoek kunnen we vervolgens 
gericht inwonersbijeenkomsten organiseren over de thema’s die relevant blijken te zijn. Op basis van 
deze grondige evaluatie kunnen we waar nodig het beleid rond de afvalinzameling bijstellen.


