Wijziging van
Afvalstoffenverordening gemeente
Coevorden 2005 (1e wijziging)
Nr. <…>
De raad van de gemeente Coevorden;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Coevorden van <datum>;
overwegende, dat het in verband met de wijziging van de inzamelfrequentie van afvalstoffen gewenst
is de Afvalstoffenverordening te wijzigen
gelet op artikel 10 lid 23 van de Wet milieubeheer en artikel 149 van de Gemeentewet;

besluit:
vast te stellen de navolgende

verordening tot wijziging van de Afvalstoffenverordening gemeente Coevorden 2005 (1e wijziging).

Artikel I
A.

Artikel artikel 8 lid 1wordt gewijzigd als volgt

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 8, eerste lid

Artikel 8, eerste lid

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

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

a.
b.
c.
d.
e.
f.

groente-, fruit- en tuinafval (GFT);
klein chemisch afval;
glas;
oud papier en karton;
textiel;
elektrische en elektronische apparatuur;

a. groente-, fruit- en tuinafval (GFT);
b. plastic verpakkingen, metalen
verpakkingen en drankenkartons
(PMD);
c. klein chemisch afval;
d. glas;

g.

B.

grof huishoudelijk afval.

e.
f.
g.
h.

oud papier en karton;
textiel;
elektrische en elektronische apparatuur;
grof huishoudelijk afval.

Artikel 10 wordt gewijzigd als volgt

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 10

Artikel 10

1.

1.

2.

3.

4.
5.
6.

Huishoudelijk restafval wordt tenminste
een maal per 2 weken bij elk perceel
ingezameld.
In afwijking van het bepaalde in lid 1
wordt huishoudelijk restafval bij
hoogbouw tenminste eenmaal per week
nabij elk perceel ingezameld.
Groente-, fruit- en tuinafval wordt
tenminste een maal per 2 weken
afzonderlijk bij elk perceel ingezameld.
[Dit lid is nog niet in werking getreden]
Het college kan de frequentie van
inzameling vaststellen van de overige
categorieën huishoudelijke afvalstoffen
die afzonderlijk in aangewezen delen van
de gemeente bij elk perceel worden
ingezameld.

Huishoudelijk restafval wordt ten minste
een maal per 4 weken bij elk perceel
afzonderlijk ingezameld.
2. In afwijking van het bepaalde in lid 1
wordt huishoudelijk restafval bij
hoogbouw tenminste eenmaal per week
nabij elk perceel ingezameld.
3. De plastic verpakkingen, metalen
verpakkingen en drankenkartons
(PMD) worden ten minste een maal
per 2 weken bij elk perceel
afzonderlijk ingezameld.
4. Groente-, fruit- en tuinafval wordt
tenminste eenmaal per 2 weken
afzonderlijk bij elk perceel ingezameld.
5. In afwijking van het bepaalde in lid 4
wordt groente-, fruit- en tuinafval
nabij hoogbouw niet afzonderlijk
ingezameld.
6. Het college kan de frequentie van
inzameling vaststellen van de overige
categorieën huishoudelijke afvalstoffen
die afzonderlijk in aangewezen delen van
de gemeente bij elk perceel worden
ingezameld.

Artikel II
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 19 maart 2019

De raad voornoemd,
voorzitter,

griffier,

B.J. Bouwmeester

J. Kuipers-Meijering

