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Raadsvergadering 28 september 2021 

Volgnummer 76-2021 

Onderwerp Afvalstoffenverordening Maastricht 2021 

Programmanummer 7 Volksgezondheid en milieu 

Registratienummer 2021.20640 

Collegevergadering 20 juli 2021 

Portefeuillehouder Wethouder Aarts 

Organisatieonderdeel BO Ruimte 

Behandelend ambtenaar 

MJF Dings 

Telefoonnummer: 06-53840737 

maurice.dings@maastricht.nl 

Bijlagen  

bijlage 1 Raadsbesluit 

bijlage 2 Afvalstoffenverordening Maastricht 2013 

bijlage 3 Concept Afvalstoffenverordening Maastricht 

2021 

 Concept Uitvoeringsbesluit 

Afvalstoffenverordening Maastricht 2021, 

tweede versie 
 

 
 

AAN DE GEMEENTERAAD 

 

Samenvatting 

De VNG presenteerde in maart 2021 een nieuwe model afvalstoffenverordening. Dit is de aanleiding 

om onze afvalstoffenverordening, daterend uit 2013, aan te passen. Het college heeft op 11 mei 

2021 in concept de Afvalstoffenverordening Maastricht 2021 vastgesteld. De uitvoeringsregels zijn 

opgenomen in een nieuw concept Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Maastricht 2021, 

tweede versie, dat op 11 mei 2021 ook door het college is vastgesteld. Beide concept regelingen 

hebben 6 weken voor iedereen ter inzage gelegen. Binnen deze termijn zijn geen zienswijzen 

ingediend. Ten opzichte van het concept wordt de Afvalstoffenverordening Maastricht 2021 daarom 

ongewijzigd aan de raad ter vaststelling aangeboden. Na vaststelling door de gemeenteraad worden 
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de Afvalstoffenverordening Maastricht 2021 en het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 

Maastricht 2021, tweede versie bekendgemaakt, waarna beide regelingen van kracht worden. 

 

Beslispunten 

1. De Afvalstoffenverordening Maastricht 2013 intrekken. 

2. De Afvalstoffenverordening Maastricht 2021 vaststellen. 

 

1. Aanleiding, bevoegdheden en context. 

Omdat de VNG in maart 2021 een nieuwe model afvalstoffenverordening presenteerde, is de huidige 

Afvalstoffenverordening Maastricht 2013 (bijlage 2) geactualiseerd.  

Artikel 10.23, lid 1 van de Wet milieubeheer geeft de gemeenteraad de bevoegdheid om in het 

belang van de bescherming van het milieu een afvalstoffenverordening vast te stellen.  

Het college heeft op 11 mei 2021 in concept de (nieuwe) Afvalstoffenverordening Maastricht 2021 

(bijlage 3) vastgesteld. De uitvoeringsregels zijn opgenomen in een nieuw concept Uitvoeringsbesluit 

Afvalstoffenverordening Maastricht 2021, tweede versie (bijlage 4), dat op 11 mei 2021 ook door het 

college in concept is vastgesteld. Beide concept regelingen hebben 6 weken voor iedereen ter 

inzage gelegen. Binnen deze termijn zijn geen zienswijzen ingediend. Ten opzichte van de concept 

regeling wordt de Afvalstoffenverordening Maastricht 2021 daarom ongewijzigd aan de raad ter 

vaststelling aangeboden. Voorgesteld wordt het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 

Maastricht 2021, tweede versie op 20 juli 2021 door het college vast te laten stellen onder 

voorbehoud van vaststelling door de raad van de Afvalstoffenverordening Maastricht 2021, waarin 

een toereikende grondslag is opgenomen. Nadat de Afvalstoffenverordening Maastricht 2021 door 

de raad is vastgesteld, wordt het besluit samen met beide regelingen bekendgemaakt, waarna beide 

regelingen van kracht worden.  

 

2. Gewenste situatie. 

 

De belangrijkste elementen van de nieuwe Afvalstoffenverordening Maastricht 2021 worden 

toegelicht. 

 

De gevolgen van het Besluit Gescheiden Inzameling Huishoudelijke Afvalstoffen (Besluit GIHA) 

Sinds 1 juli 2020 is het Besluit Gescheiden Inzameling Huishoudelijke Afvalstoffen (Besluit GIHA) 

van kracht. Gemeenten zijn nu wettelijk verplicht om GFT-afval, papier, metaal, kunststof, glas en 
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elektronische apparatuur gescheiden in te zamelen. Voor textiel en gevaarlijke afvalstoffen gaat deze 

verplichting in per 1 januari 2025. Onder strenge voorwaarden en in bepaalde omstandigheden biedt 

het Besluit GIHA de mogelijkheid om voor GFT-afval, metaal, kunststof of glas af te zien van de 

gescheiden inzameling. In artikel 7 van de nieuwe Afvalstoffenverordening Maastricht 2021 is 

opgenomen dat de raad wordt geraadpleegd als hieraan toepassing wordt gegeven. 

Maastricht behoort al jaren tot de beste gemeenten in haar hoogbouwklasse als het gaat om 

afvalscheiding. Het afval kan, gescheiden in veel verschillende herbruikbare afvalfracties, 

aangeboden worden. Hierdoor is het aanbod aan herbruikbare afvalfracties hoog en het aanbod aan 

verbrandbaar restafval laag. Het Besluit GIHA verplicht Maastricht daardoor op dit gebied tot niets 

extra’s: integendeel, de Maastrichtse afvalinzameling is al lange tijd veel fijnmaziger ingericht dan 

landelijk verplicht is. 

 

Van “verordening in detail” naar “verordening op hoofdlijnen” 

In de huidige Afvalstoffenverordening Maastricht 2013 staan veel begrippen omschreven. Maar 

vasthouden daaraan is onnodig. In de nieuwe Afvalstoffenverordening Maastricht 2021 is het aantal 

definities beperkt, omdat ze in een wet zijn omschreven of in jurisprudentie zijn vastgelegd. 

De gescheiden in te zamelen afvalfracties en de frequentie van inzamelen zijn in de huidige 

Afvalstoffenverordening Maastricht 2013 vastgelegd. In de nieuwe Afvalstoffenverordening 

Maastricht 2021 wordt de vaststelling hiervan gedelegeerd naar het college. Dit maakt dat de 

regelgeving eenvoudiger mee kan bewegen met veranderende omstandigheden door bijvoorbeeld 

ontwikkelingen van de techniek. Hierbij is in artikel 7 van de nieuwe verordening uitdrukkelijk 

benoemd dat het college de raad raadpleegt als de inzamelfrequentie wordt verlaagd van de 

bestanddelen van het huishoudelijke afval, die met vaste frequentie bij een perceel worden 

ingezameld. Het gaat hierbij om de bestanddelen GFT-afval, papier, textiel en restafval. In het 

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Maastricht 2021, tweede versie zijn de gescheiden in te 

zamelen afvalfracties en de frequentie van inzamelen vermeld in de artikelen 4 en 14. 

 

Bestaande uitvoering en aanpassingen van het inzamelsysteem 

Bestaande uitvoering alsook de aanpassingen van het stadsbrede inzamelsysteem, waartoe de raad 

in het kader van Afvalloos Maastricht 2030 besloten heeft, zijn meegenomen. Dit voorstel biedt de 

juridische basis voor uw raadsbesluit van 29 januari 2019 om luierafval gescheiden in te zamelen en 

restafval stads-breed per 2 weken in te zamelen.  
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Zwerfvuil, drukwerk en bedrijfsafval 

In de Afvalstoffenverordening Maastricht 2021 zijn regels opgenomen ter voorkoming van zwerfvuil 

en ter beperking van de verspreiding van ongeadresseerd drukwerk. Ook biedt het een handvat voor 

het college om regels te stellen aan het aanbieden en inzamelen van bedrijfsafval. 

 

Inwerkingtreding van de Omgevingswet 

In artikel 22 van de nieuwe Afvalstoffenverordening Maastricht 2021 zijn de wijzigingen opgenomen, 

die in werking treden op het moment dat de Omgevingswet van kracht wordt. 

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming 

In de toelichtingen van de Afvalstoffenverordening Maastricht 2021 en het Uitvoeringsbesluit 

Afvalstoffenverordening Maastricht 2021, tweede versie zijn passages opgenomen over de 

toepassing van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). De gemeente verwerkt 

persoonsgegevens onder meer voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. De 

inzameling en verwerking van huishoudelijk afval is een publieke taak, die verwerking van 

persoonsgegevens noodzakelijk maakt. De grondslag voor verwerking van de persoonsgegevens is 

artikel 6, eerste lid, onder e, van de Algemene verordening gegevensbescherming (2016/679/EU). 

De gemeente stelt een privacyverklaring op voor de verwerking van de persoonsgegevens ten 

behoeve van de inzameling en verwerking van afval. De privacyverklaring zal voor eenieder te 

raadplegen zijn via de gemeentelijke website. 

 

3. Argumenten. 

Dit voorstel leidt tot de bescherming van het milieu. 

 

4. Alternatieven. 

Vrijwel alle gemeenten baseren hun afvalstoffenverordening op het VNG-model. De nieuwe 

Maastrichtse regelingen sluiten zo ook weer aan op landelijke jurisprudentie, welke met name 

gebaseerd is op het veelgebruikte VNG-model. In die zin is er nauwelijks een alternatief.  

 

 

5. Financiën. 

Er zijn geen financiële consequenties. 
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6. Vervolg. 

Na vaststelling door de gemeenteraad wordt het besluit om in werking te kunnen treden op de 

wettelijk voorgeschreven wijze bekendgemaakt. Dit gebeurt in het elektronisch gemeenteblad 

(onderdeel van de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties). Verder wordt de integrale 

versie van de Afvalstoffenverordening Maastricht 2021, zoals die na bekendmaking van het 

raadsbesluit geldt, alsook het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Maastricht 2021, tweede 

versie, in de Centrale Voorziening Decentrale Regelgeving beschikbaar gesteld. 

 

7. Participatie 

Niet van toepassing. 

 

 

Burgemeester en Wethouders van Maastricht, 

 

De Secretaris a.i.,                      De Burgemeester, 

 

 

 

W.G.H.M. Rutten J.M. Penn-te Strake 
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Bijlage 1. 

 

DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, 

 

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d.20 juli 2021, organisatieonderdeel BO 

Ruimte, no. 2021.20640; 

 

gelet op artikel 10.23, lid 1 van de Wet milieubeheer; 

 

BESLUIT: 

 

1. De Afvalstoffenverordening Maastricht 2013 intrekken. 

2. De Afvalstoffenverordening Maastricht 2021 vaststellen. 

 

Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van 28 

september 2021. 

 

de griffier,  de voorzitter, 
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Besluit: 

 
- Motie GroenLinks – Voorbereiding aanpassen artikel 15a. van de Afvalstoffenheffing 

De motie is aangehouden. 

 
- Amendement SP – Aanpassen artikel 7 van de Afvalstoffenheffing: 

Voor het amendement stemmen 19 raadsleden: dhr. Pas (D66), mw. Demas (D66), dhr. Barendse 

(D66), mw. Fokke (PvdA), mw. Van Ham (PvdA), mw. Slangen (PvdA), mw. Schut (SP), dhr. Gerats 

(SP), mw. Meese (Partij Veilig Maastricht), dhr. Garnier (Partij Veilig Maastricht), dhr. Smeets (Partij 

Veilig Maastricht), dhr. Betsch (PVV), dhr. Geurts (PVV), dhr. Gorren (SAB), dhr. Van Est (50PLUS), 

mw. Nuyts (Liberale Partij Maastricht), dhr. Gunther (Groep Gunther), mw. Maassen (Groep Maassen) 

en dhr. Lurvink (Groep Alexander Lurvink). 

 

Tegen het amendement stemmen 18 raadsleden: dhr. Peeters (CDA), dhr. Brüll (CDA), mw. Heine 

(CDA), dhr. Janssen (CDA), mw. Van Loo (CDA), dhr. Steijns (SPM), mw. Habets (SPM), dhr. Boelen 

(SPM), dhr. Meertens (SPM), dhr. Mermi (SPM), mw. Korsten (GroenLinks), mw. Hermens 

(GroenLinks), dhr. Bolleman (GroenLinks), dhr. Van der Gugten (GroenLinks), dhr. Passenier 

(GroenLinks), dhr. Severijns (VVD), dhr. Limpens (VVD), dhr. Beckers (VVD). 

 

Het amendement is aangenomen. 

 
- Raadsvoorstel Afvalstoffenverordening Maastricht 2021 

Voor het raadsvoorstel stemmen 34 raadsleden: dhr. Peeters (CDA), dhr. Brüll (CDA), mw. Heine 

(CDA), dhr. Janssen (CDA), mw. Van Loo (CDA), dhr. Steijns (SPM), mw. Habets (SPM), dhr. Boelen 

(SPM), dhr. Meertens (SPM), dhr. Mermi (SPM), mw. Korsten (GroenLinks), mw. Hermens 

(GroenLinks), dhr. Bolleman (GroenLinks), dhr. Van der Gugten (GroenLinks), dhr. Passenier 

(GroenLinks), dhr. Pas (D66), mw. Demas (D66), dhr. Barendse (D66), mw. Fokke (PvdA), mw. Van 

Ham (PvdA), mw. Slangen (PvdA), dhr. Severijns (VVD), dhr. Limpens (VVD), dhr. Beckers (VVD), 

mw. Schut (SP), dhr. Gerats (SP), dhr. Betsch (PVV), dhr. Geurts (PVV), dhr. Gorren (SAB), dhr. Van 

Est (50PLUS), mw. Nuyts (Liberale Partij Maastricht), dhr. Gunther (Groep Gunther), mw. Maassen 

(Groep Maassen) en dhr. Lurvink (Groep Alexander Lurvink). 

 

Tegen het raadsvoorstel stemmen 3 raadsleden: mw. Meese (Partij Veilig Maastricht), dhr. Garnier 

(Partij Veilig Maastricht), dhr. Smeets (Partij Veilig Maastricht). 

Het raadsvoorstel is aangenomen. 
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