Beleidsregel uitgifte containers en
vrijstelling voor de
afvalstoffenheffing

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ELBURG;
overwegende dat het ter bevordering van de doelmatigheid, klantgerichtheid en de rechtszekerheid
gewenst is nadere regels vast te stellen met betrekking tot de uitvoering van het beschikbaar stellen
van containers en met betrekking tot de aanslagoplegging in geval voldaan wordt aan het belastbare
feit voor de afvalstoffenheffing maar het onredelijk of onbillijk is om de aanslag daadwerkelijk te
formaliseren.
gelet op het bepaalde in:
artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;
artikel 4 van de verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing.
BESLUIT:
vast te stellen de volgende beleidsregel:
Beleidsregel uitvoering containerbeleid voor de afvalstoffenheffing
Artikel 1
1. Bij ieder perceel, of gedeelte van een perceel, ten aanzien waarvan ingevolge artikel 10.21 van de
Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen bestaat,
worden drie containers uitgezet:
1 container voor het kunnen aanbieden van restafval;
1 container voor het kunnen aanbieden van gft-afval;
1 container voor het kunnen aanbieden van papier.
2. Het in gebruik nemen van een container voor het kunnen aanbieden van papier is onbelast.
Artikel 2
Op verzoek kan de gebruiker van een perceel bestemd voor bewoning een extra container in gebruik
ontvangen. Per perceel kan maximaal 1 restcontainer en/of 1 gft-container beschikbaar worden gesteld.
Jaarlijks is voor de extra container voor restafval een vast bedrag per container verschuldigd zoals
opgenomen in de tarieventabel behorend bij de verordening afvalstoffenheffing. Een extra container
voor gft-afval is onbelast.
Artikel 3
In onderstaande gevallen is het onredelijk of onbillijk om de aanslagregel met betrekking tot de
afvalstoffenheffing c.q. de extra container op te leggen terwijl wel voldaa n wordt aan het belastbare
feit:
1. de inzamelplaats of de openbare weg waar de container moet worden aangeboden ligt op een
afstand van meer dan 250 meter van het perceel.
2. de extra container is in gebruik gevraagd ten behoeve van het aanbieden van medisch afval in
verband met een chronische c.q. levensbedreigende ziekte.
3. indien een gebruiker van een perceel voor bewoning in de Vesting verzoek t om een gftcontainer wordt deze container niet aangemerkt als een extra container.
Artikel 4
Bij bijzondere percelen, zoals appartementencomplexen, kan worden afgeweken van het aantal
beschikbaar te stellen containers.

Slotbepaling
1.
deze beleidsregel wordt aangehaald als “Beleidsregel uitgifte containers en vrijstelling
afvalstoffenheffing”;
2.
deze beleidsregel is van toepassing op de uitvoering van het beschikbaar stellen van containers;
3.
dit reglement treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.
Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg ;
Elburg, 19 februari 2019.
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