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(ontwerp) Uitvoeringsbesluit behorende bij de Afvalstoffenverordening 

Hillegom 2020. 

 

Het college van de gemeente Hillegom, overwegende dat het in het belang van een 

doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen wenselijk is nadere regels te 

stellen,  

gelet op de bepalingen van de Afvalstoffenverordening Hillegom 2020; 

 

B E S L U I T: 

 

Het Uitvoeringsbesluit behorende bij Afvalstoffenverordening Hillegom 2020 

vast te stellen 

 

 

Artikel 1. Begrippen 

Voor een definitie van de in dit Uitvoeringsbesluit gebruikte begrippen wordt verwezen 

naar en aangesloten bij de definities zoals weergegeven in de Wet milieubeheer en 

verwezen naar en aangesloten bij de Afvalstoffenverordening Hillegom 2020. 

 

Artikel 2. Aanwijzing van de inzameldienst  

Als inzameldienst op grond van artikel 3, eerste lid, van de Afvalstoffenverordening 

Hillegom 2020 wordt aangewezen De Meerlanden Afvalinzameling en Reiniging N.V. 

gevestigd te Rijsenhout 

 

Artikel 3. Aanwijzing van inzamelplaats 

In de gemeente Hillegom is de milieustraat aan de Marconistraat 16, 2181 AK Hillegom 

aangewezen als de plek waar huishoudelijke afvalstoffen achtergelaten kunnen 

worden, als bedoeld in artikel 5 van de Afvalstoffenverordening Hillegom 2020.    

 

Artikel 4. Afvalscheiding 

Burgemeester en wethouders stellen op grond van artikel 7 eerste lid 

Afvalstoffenverordening Hillegom 2020 de regels over de bestanddelen van 

huishoudelijke afvalstoffen die afzonderlijk door de inzameldienst worden ingezameld, 

over de frequentie van de inzameling van elk van deze bestanddelen, en over de 

locaties van deze inzameling bij of nabij elk perceel als volgt vast:  

 
 Inzamelfrequentie 

Huishoudelijke 
afvalstof 

Locatie: bij een perceel Locatie: Nabij een 
perceel  

Locatie: Op de 
inzamelplaats 

Groente-, fruit-  
en tuinafval  
en etensresten 

Een keer per twee weken 
en in de maanden mei tot 
en met september iedere 
week (36 keer per jaar)  

Al naar gelang de 
vulgraad dat vereist 

Tuinafval tijdens 
de openingstijden 

Papier en karton Een keer per twee weken 
(26 keer per jaar). Voor 
verzamelcontainers al 
naar gelang de vulgraad 
dat vereist. 

Een keer per twee weken 
(26 keer per jaar). Al 
naar gelang de vulgraad 

dat vereist. 

Tijdens de 
openingstijden  

Verpakkingsglas  Al naar gelang de 
vulgraad dat vereist 

Al naar gelang de 
vulgraad dat vereist 

Tijdens de 
openingstijden 

Textiel  4x per jaar huis aan huis. 
Voor verzamelcontainers 
al naar gelang de 
vulgraad dat vereist  

4x per jaar huis aan huis. 
Voor verzamelcontainers 
al naar gelang de 
vulgraad dat vereist.  

Tijdens de 
openingstijden 

Plastic, blik en 
drinkpakken 

Een keer per week  Een keer per week 
Tijdens de 
openingstijden 

Elektrische en  
elektronische  
apparatuur 

Op afspraak, na betaling Op afspraak, na betaling 
Tijdens de 
openingstijden 

Klein chemisch afval  
- - 

Tijdens de 
openingstijden 

Grof huishoudelijk  
afval 

Op afspraak, na betaling Op afspraak, na betaling 
Tijdens de 
openingstijden 
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Fijn huishoudelijk 
restafval 

Een keer per vier weken 
Al naar gelang de 
vulgraad dat vereist 

Tijdens de 
openingstijden 

 

 

Artikel 5. Tijdstip van aanbieding 

Burgemeester en wethouders stellen op grond van artikel 9 Afvalstoffenverordening 

Hillegom 2020 voor wat betreft het tijdstip van aanbieding vast dat:  

a. inzamelmiddelen op de vastgestelde inzameldag, zoals aangegeven in het 

ophaalschema van de inzameldienst, om 7:30 uur gereed moeten staan voor 

de inzameling;  

b. inzamelmiddelen, mits goed gesloten, de avond voor de vastgestelde 

inzameldag vanaf 20.00 uur aangeboden mogen worden; 

c. de inzamelmiddelen zo spoedig mogelijk na lediging door de inzameldienst 

en uiterlijk voor 22:00 op de vastgestelde inzameldag door de gebruiker van 

het inzamelmiddel uit de openbare ruimte verwijderd moeten zijn; 

d. grof huishoudelijk afval en (grote) elektrische en elektronische apparatuur 

op afroep worden ingezameld, deze categorieën mogen mits goed gebundeld 

en ordelijk aangeboden de avond voor de afgesproken inzameldag vanaf 

20.00 uur aangeboden worden; de inzameling start om 7.30 uur en op dit 

tijdstip op de inzameldag moet het opgegeven afval gereed staan voor de 

inzameldienst; 

e. om geluidhinder en buurtoverlast te voorkomen, verzamelcontainers voor de 

gebruikers van een aantal percelen, maar ook verzamelcontainers op 

wijkniveau, alleen tussen 7.00 uur en 22.00 uur gebruikt mogen worden;  

f. de openingstijden van de inzamelplaats vastgesteld en bekend gemaakt 

worden door de inzameldienst en uitsluitend tijdens deze openingstijden 

kunnen bestanddelen van huishoudelijk afvalstoffen op de inzamelplaats 

achtergelaten worden. 

 

Artikel 6. Wijze en plaats van aanbieding 

1. Burgemeester en wethouders stellen op grond van artikel 10 

Afvalstoffenverordening Hillegom 2020 de wijze van aanbieden van huishoudelijke 

afvalstoffen als volgt vast: 

 
Huishoudelijke 
afvalstof 

Gebruiker van een 
perceel 

Gebruikers van een 
aantal percelen  

Extra informatie 

Groente-, fruit-  
en tuinafval  
en etensresten 

inzamelmiddel: 
minicontainer 140 of 
240 liter  

inzamelvoorziening: 
verzamelcontainer 
voorzien van een 
elektronische 
toegangsregulering 

Het groente-, fruit- en 
tuinafval en de etensresten 
mogen los of in een biologisch 
afbreekbare zak of in een 
papieren zak in de 
inzamelmiddelen of in de 
inzamelvoorzieningen worden 
gedaan 

Papier en karton los (gebundeld met 
een touw of in een 
doos) of in een 
inzamelmiddel of in 
een 
inzamelvoorziening 
op wijkniveau 

los (gebundeld met 
een touw of in een 
doos) of in een 
inzamelmiddel of in 
een 
inzamelvoorziening 
op wijkniveau 

Op wijkniveau betekent dat er 
een inzamelvoorziening staat 
op een plek in de wijk die een 
wijkfunctie vervult zoals een 
locatie bij een supermarkt 

Verpakkingsglas  in een 
inzamelvoorziening 
op wijkniveau 

in een 
inzamelvoorziening 
op wijkniveau 

Verpakkingsglas mag met 
deksel, dop of restjes in de 
inzamelvoorziening worden 
gedaan. Op wijkniveau 
betekent dat er een 
inzamelvoorziening staat op 
een plek in de wijk die een 
wijkfunctie vervult zoals een 
locatie bij een supermarkt. 
Indien het verpakkingsglas 
niet door de inwerpopening 
van de inzamelvoorziening 
past dient het in het restafval 
of afzonderlijk ter inzameling 
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Huishoudelijke 
afvalstof 

Gebruiker van een 
perceel 

Gebruikers van een 
aantal percelen  

Extra informatie 

op de inzamelplaats 
aangeboden te worden. 
 

Textiel  in een 
inzamelvoorziening 
op wijkniveau; in 
plastic zakken ten 
behoeve van de huis 
aan huis 
inzamelrondes 

in een 
inzamelvoorziening 
op wijkniveau; in 
plastic zakken ten 
behoeve van de huis 
aan huis 
inzamelrondes 

In een gesloten zak, droog en 
vrij van motten, schoenen per 
paar gebundeld.  
Op wijkniveau betekent dat er 
een inzamelvoorziening staat 
op een plek in de wijk die een 
wijkfunctie vervult zoals een 
locatie bij een supermarkt.  

Plastic, blik en 
drinkpakken 

in zakken in zakken Leeg, dus zonder 
inhoudsresten. De zakken 
kunnen gehangen worden aan 
de speciaal daarvoor 
bestemde haken en palen of 
dienen op de aanbiedlocaties 

geplaatst te worden. 

Elektrische en  
elektronische  
apparatuur 

op afroep, de 
aanbieder dient voor 
deze inzameling een 
afspraak te maken 
met de inzameldienst 

op afroep, de 
aanbieder dient voor 
deze inzameling een 
afspraak te maken 
met de inzameldienst 

De inzameling op afspraak is 
tegen betaling. 

Klein chemisch 
afval  

Op de inzamelplaats Op de inzamelplaats Om veiligheidsredenen mag 
klein chemisch afval niet aan 
de openbare weg worden 
aangeboden. Het moet in een 
deugdelijke verpakking 
persoonlijk overhandigd 
worden aan de beheerder van 
de inzamelplaats.  

Grof huishoudelijk  
afval 

op afroep, de 
aanbieder dient voor 
deze inzameling een 
afspraak te maken 
met de inzameldienst 

op afroep, de 
aanbieder dient voor 
deze inzameling een 
afspraak te maken 
met de inzameldienst 

 

Fijn huishoudelijk 
restafval 

inzamelmiddel: 
minicontainer 140 
liter voorzien van een 
identificatiechip; 
indien er sprake is 
van noodzakelijk 
maatwerk kan er 
(eveneens) toegang 
verkregen worden tot 
een 
verzamelcontainer 

inzamelvoorziening: 
verzamelcontainer 
voorzien van een 
elektronische 
toegangsregulering 

 

 

 

2. Burgemeester en wethouders stellen op grond van artikel 10 

Afvalstoffenverordening Hillegom 2020 tevens het volgende vast over de wijze en 

plaats van aanbieding: 

a. apotheken, gevestigd in het verzorgingsgebied van de inzameldienst, 

kunnen medicijnafval gratis inleveren bij de inzamelplaats, zo nodig is er bij 

de inzamelplaats ook verpakkingsmateriaal verkrijgbaar;  

b. van (koel- en vries)apparatuur mogen de leidingen van het koelsysteem niet 

beschadigd zijn, de koelvloeistof mag niet afgetapt zijn, het contragewicht 

mag niet verwijderd zijn en de deuren moeten ontgrendeld zijn;  

c. grof huishoudelijk afval mag bij het overdragen op de inzamelplaats, per 

soort gescheiden van elkaar, geen groter volume hebben dan 1,5m3, een 

overschrijding van de afmeting is toegestaan voor redelijkerwijs ondeelbare 

elementen;  

d. kleinere stukken grof huishoudelijk afval moeten zoveel mogelijk in één of 
meer bundels samengedrukt en –gebonden worden waarbij een bundel niet 

langer mag zijn dan 1,5 meter, niet breder dan 0,5 meter en niet zwaarder 

mag zijn dan 25 kilogram;  
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e. het is verboden afvalstoffen aan te bieden in of op een afstand van minder 

dan 10 meter van een inzamelvoorziening. 

3. Burgemeester en wethouders stellen op grond van artikel 10 

Afvalstoffenverordening Hillegom 2020 over het gebruik van inzamelmiddelen voor 

het aanbieden ter inzameling bij een perceel vast dat:  

a. het beheer van de inzamelmiddelen, die in bruikleen zijn verstrekt 

namens de gemeente, berust bij de inzameldienst; 

b. de inzameldienst bevoegd is om de inzamelmiddelen te voorzien van een 

identificatie; 

c. de namens de gemeente verstrekte inzamelmiddelen bij een perceel 

behoren; 

d. inzamelmiddelen die niet namens de gemeente zijn verstrekt, die voor 

lediging worden aangeboden of op de openbare weg zijn geplaatst 

terstond en zonder nadere ingebrekestelling worden in beslag genomen; 

e. de gebruiker van een perceel zich tot de klantenservice van de 

inzameldienst dient te wenden indien bij een verhuizing naar een ander 

perceel geen of een kapot door of namens de gemeente te verstrekken 

inzamelmiddel wordt aangetroffen, en ook bij verdwijning, vermissing of 

beschadiging van een namens de gemeente te verstrekken 

inzamelmiddel; 

f. de inzamelmiddelen eigendom blijven van de inzameldienst en bij 

normale slijtage voor rekening van de inzameldienst technisch 

onderhouden en vervangen worden; 

g. de gebruiker verantwoordelijk is voor het gebruik en het onderhoud van 

de in bruikleen ontvangen inzamelmiddelen als ware deze zijn eigendom; 

h. het verboden is brandende, smeulende, bijtende of anderszins 

aantastende stoffen in de inzamelmiddelen te deponeren; 

i. het verboden is wijzigingen aan de inzamelmiddelen aan te brengen of 

de inzamelmiddelen anderszins te veranderen; 

j. de gebruiker verplicht is de inzamelmiddelen zodanig te gebruiken dat 

deze geen overlast voor derden veroorzaken; 

k. het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen in 

containers ordelijk dient te geschieden door plaatsing van de container 

op een inzamel- of clusterplaats, zodanig dat het voetgangers- en 

overige verkeer niet wordt gehinderd of in de doorgang wordt 

belemmerd en gevaar of schade wordt voorkomen en waarbij 

aanwijzingen van de inzameldienst over de juiste plaatsing van het 

inzamelmiddel opgevolgd dienen te worden; 

l. de locaties voor het ter lediging aanbieden van inzamelmiddelen binnen 

een cirkel met een straal van 125 meter liggen vanuit de betrokken 

percelen; 

m. een inzamelmiddel op een inzameldag slechts éénmaal mag worden 

aangeboden; 

n. voor groente-, fruit- en tuinafval en etensresten tegen betaling van de 

bezorgkosten een tweede inzamelmiddel (minicontainer) verkregen kan 

worden;  

o. voor fijn huishoudelijk afval tegen betaling van de bezorgkosten en 

betaling van de ledigingskosten een tweede inzamelmiddel 

(minicontainer met chip) verkregen kan worden indien er maatwerk 

nodig is omdat er sprake is van een gezin met kinderen in de 

luierleeftijd, een gezin met vijf of meer leden ingeschreven op het adres 

of een gezin met leden met een medische indicatie, voor het aanbod van 

medisch afval kan een financiële compensatie verkregen worden;  

p. voor fijn huishoudelijk afval tegen betaling een kantelslot op het 

inzamelmiddel aangebracht kan worden indien het inzamelmiddel niet op 

een afgeschermde plek kan worden gezet, het kantelslot dient om 

ongewenst gebruik van het inzamelmiddel tegen te gaan; 

q. inzamelmiddelen goed gesloten dienen te zijn wanneer deze op de 
openbare weg ter lediging worden aangeboden; 
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r. afvalstoffen welke ten onrechte of op een onjuiste wijze zijn aangeboden 

en welke na inzameling daardoor in de container zijn achtergebleven, 

onverwijld door de aanbieder uit de container verwijderd dienen te 

worden; 

s. uit de inzamelmiddelen geen afval mag steken; 

t. er geen afval naast de inzamelmiddelen gezet mag worden;  

u. het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen en het eigen gewicht van 

het ter lediging aangeboden inzamelmiddel in zijn totaliteit niet zwaarder 

mag zijn dan 60 kilogram. 

4. Burgemeester en wethouders stellen op grond van artikel 10 

Afvalstoffenverordening Hillegom 2020 over het gebruik van inzamelvoorzieningen 

voor het aanbieden ter inzameling nabij een perceel vast dat:  

a. de locaties van de inzamelvoorzieningen binnen een cirkel met een straal 

van 125 meter liggen vanuit de betrokken percelen; 

b. inzamelingvoorzieningen na gebruik goed gesloten moeten worden; 

c. het anderen dan de gemeente en de inzameldienst niet toegestaan is het 

uiterlijk van de inzamelvoorzieningen en van de inzamellocatie te 

wijzigen; 

d. uit de inzamelvoorzieningen geen afval mag steken;  

e. het verboden is brandende, smeulende, bijtende of anderszins 

aantastende stoffen in de inzamelvoorzieningen te deponeren;  

f. huishoudelijke restafvalstoffen alleen in een goed gesloten zak in de 

hiervoor bestemde inzamelvoorzieningen gedeponeerd mogen worden;  

g. er geen afval naast de inzamelvoorzieningen gezet mag worden. 

5. Burgemeester en wethouders stellen op grond van artikel 10 

Afvalstoffenverordening Hillegom 2020 voor de inzamelplaats vast dat bij de afgifte 

van afvalstoffen op een inzamelplaats het acceptatiereglement van de gemeente 

Hillegom van toepassing is;  

6. Burgemeester en wethouders stellen op grond van artikel 10 

Afvalstoffenverordening Hillegom 2020 vast dat voor wat betreft het ter inzameling 

aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen in bijzondere gevallen geldt dat:  

a. als door gevolg van overlijden, ontploffing, brand-, storm- of 

waterschade grote hoeveelheden huishoudelijke afvalstoffen vrijkomen 

of ontstaan, het mogelijk is om in aanmerking te komen voor een 

speciale inzamelregeling van de inzameldienst, elke aanvraag wordt 

afzonderlijk beoordeeld door de inzameldienst; 

b. als het voor de inzameldienst door werkzaamheden niet mogelijk is om 

de normale inzamelplaatsen te bereiken, de gemeente Hillegom voor de 

duur van de werkzaamheden tijdelijke inzamelplaatsen moet aanwijzen, 

welke worden bekendgemaakt aan de huishoudens die van deze 

inzamelplaatsen gebruik maken;  

c. als, in geval van storingen of schade aan een inzamelvoorziening, de 

inzamelvoorziening niet gebruikt kan worden om afvalstoffen ter 

inzameling aan te bieden, de gebruiker van een perceel het afval ter 

inzameling aan dient te bieden in de eerstvolgende inzamelvoorziening 

voor de betreffende afvalstroom dan wel de afvalstof tijdelijk dient te 

bewaren totdat de voorziening weer operationeel is dan wel de afvalstof 

op de inzamelplaats ter inzameling dient aan te bieden. 

 

Artikel 7. Regeling van inzameling van bedrijfsafvalstoffen 

Burgemeester en wethouders stellen op grond van artikel 13 Afvalstoffenverordening 

Hillegom 2020 vast dat:  

a. bedrijfsafvalstoffen apart van huishoudelijk afvalstoffen ter inzameling 

aangeboden dienen te worden aan een door de aanbieder geselecteerde 

inzamelaar; 

b. het ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen via 

inzamelvoorzieningen, anders dan aan het perceel toegewezen 

inzamelvoorziening, niet is toegestaan, als gevolg hiervan mogen 
bedrijfsafvalstoffen niet ter inzameling op de inzamelplaats worden 

aangeboden; 
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c. in afwijking van lid b mogen bedrijven -die AEEA aanbieden afkomstig uit 

particuliere huishoudens uit de gemeente Hillegom-, bedrijven -gevestigd in 

de gemeente Hillegom- die tegen betaling KGA aanbieden en apotheken, -

gevestigd in de gemeente Hillegom- die medicijnafval inleveren, wel -de in 

dit lid benoemde- bedrijfsafvalstoffen aanleveren op de inzamelplaats. 

d. de dagen, de plaats en de wijze waarop inzamelmiddelen voor 

bedrijfsafvalstoffen ter inzameling worden aangeboden, contractueel worden 

bepaald tussen de aanbieder en de door de aanbieder gekozen inzamelaar; 

e. in het kern winkelgebied het bedrijfsafval alleen mag worden ingezameld 

binnen de vastgestelde venstertijden –tussen 07.00 uur en 20.00 uur - en 

conform de eventuele vastgestelde regels met betrekking tot de 

stadsdistributie;  

f. de inzamelmiddelen in het kern winkelgebied niet op of aan de openbare 

weg geplaatst mogen worden anders dan voor onmiddellijke overdracht aan 

inzamelaar; 

g. de gebruikte inzamelmiddelen in het kern winkelgebied na lediging 

onmiddellijk dienen te worden teruggeplaatst in of op het perceel van de 

gebruiker overeenkomstig de daarvoor geldende regels. 

 

Artikel 8. Inwerkingtreding 

Dit uitvoeringsbesluit treedt, onder gelijktijdige intrekking van het Uitvoeringsbesluit 

Afvalstoffenverordening 2009 van de gemeente Hillegom, de dag na bekendmaking in 

werking, maar niet eerder dan na inwerkingtreding van de 

Afvalstoffenverordening Hillegom 2020. Er is geen overgangsbepaling. 

 

 

Artikel 9. Citeertitel 

Dit uitvoeringsbesluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit behorende bij de 

Afvalstoffenverordening Hillegom 2020. 

 


