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(Publieks)samenvatting
In april 2009 heeft de raad de nieuwe Afvalstoffenverordening gemeente Velsen 2009 (ASV)
vastgesteld. Hierop is in januari 2011 een eerste wijziging aangebracht.
Thans wordt aan de raad een tweede wijziging voorgesteld die verband houdt met de
Dienstenrichtlijn. Vanaf 1 januari 2012 is de lex silencio positivo van toepassing hetgeen betekent dat
er van rechtswege een positieve beschikking ontstaat, als niet tijdig op een aanvraag wordt beslist.
Artikel 2 van de ASV - aanwijzing inzameldienst en andere inzamelaars - wordt hiervan uitgesloten
om dwingende redenen van algemeen belang, met name de bescherming van het milieu en de
volksgezondheid. Dat wil zeggen dat een aanvraag om aanwijzing als inzameldienst een volledig
afweging- en besluitvormingstraject moet doorlopen, hetgeen ook correct is ten opzichte van andere
inzamelaars. Een deugdelijke en goed geordende afvoer van huis- en ander afval is meer in het
algemeen van groot maatschappelijk belang.
Voorgesteld besluit
De Verordening tot 2e wijziging van de Afvalstoffenverordening gemeente Velsen als volgt vast te
stellen:
Artikel I
De Afvalstoffenverordening wordt als volgt gewijzigd:
A. Aan artikel 2 wordt een vierde lid toegevoegd:
4. Paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht (positieve beschikking bij niet tijdig
beslissen) is niet van toepassing.
Artikel II
Deze verordening treedt in werking op de vierde dag na officiële bekendmaking van dit besluit.
Toelichting
Artikel 2
Aan de toelichting op dit artikel wordt de volgende tekst toegevoegd:
Vierde lid: lex silencio positivo
Het gaat hier om de aanwijzing van inzamelaars van diverse soorten afval. Een lex silencio positivo is
hier niet wenselijk om dwingende redenen van algemeen belang, met name de bescherming van het
milieu en de volksgezondheid. Daarnaast is een deugdelijk en goed geordende afvoer van huis- en
ander afval meer in het algemeen van groot maatschappelijk belang. Tenslotte zou een aanwijzing
van rechtsweg botsen met de belangen van andere inzamelaars. Paragraaf 4.1.3.3. Awb wordt niet van
toepassing verklaard.

Inleiding
In april 2009 heeft de raad de nieuwe Afvalstoffenverordening gemeente Velsen 2009 (ASV)
vastgesteld. Deze is in januari 2011 voor de eerste keer gewijzigd in verband met de inwerkingtreding
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Thans bestaat er opnieuw aanleiding om de ASV
aan te passen. Na 1 januari 2012 is de zogenaamde lex silencio positivo van toepassing, hetgeen
inhoudt dat een vergunning wordt geacht te zijn verleend (van rechtswege) bij uitblijven van een
antwoord binnen de gestelde termijn door het bevoegde bestuursorgaan op een aanvraag van een
vergunning.
Artikel 2 van de ASV - aanwijzing inzameldienst en andere inzamelaars - wordt uitgesloten van de
werking van de lex silencio positivo om dwingende redenen van algemeen belang, met name de
bescherming van het milieu en de volksgezondheid.
Beoogd maatschappelijk resultaat
Bescherming van het milieu en de volksgezondheid.
De belangen van alle inzamelaars op evenwichtige wijze afwegen.
Kader
Gemeentewet artikel 149
Dienstenrichtlijn
Algemene wet bestuursrecht
Argumenten
Artikel 2 van de ASV betreft de aanwijzing van de inzameldienst, die is belast met het inzamelen van
huishoudelijke afvalstoffen. Daarnaast kan het college andere inzamelaars aanwijzen die belast zijn
met het afzonderlijk inzamelen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen.
Het gaat hier om de aanwijzing van inzamelaars van diverse soorten afval. Een lex silencio positivo is
hier niet wenselijk om dwingende redenen van algemeen belang, met name de bescherming van het
milieu en de volksgezondheid. Daarnaast is een deugdelijk en goed geordende afvoer van huis- en
ander afval meer in het algemeen van groot maatschappelijk belang. Ten slotte zou een aanwijzing
van rechtswege botsen met de belangen van andere inzamelaars. Paragraaf 4.1.3.3. Algemene wet
bestuursrecht wordt niet van toepassing verklaard.
Maatschappelijk draagvlak
N.v.t.
Financiële consequenties
N.v.t.
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