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Besluit van het college van burgemeester en wethouders van 15 december 
2010, nr. 10.006853, tot vaststelling van nadere regels inzake de inzameling van 
huishoudelijke afvalstoffen (Afvalstoffenbesluit 2009) 
 
 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tubbergen; 
  
gelet op de Afvalstoffenverordening (Gemeenteblad 2004, 5); 
 
b e s l u i t: 
 
vast te stellen het navolgende 
 

AFVALSTOFFENBESLUIT 2009 
 
Artikel 1 Definities 
Dit besluit verstaat onder: 
afvalbrengpunt : het brengdepot aan de Galvanistraat 6 te Tubbergen; 
asbest . hetgeen het Asbestverwijderingsbesluit onder asbest verstaat; 
asbestafval : huishoudelijke afvalstoffen geheel of gedeeltelijk bestaande uit asbest 

alsmede met asbest verontreinigde huishoudelijke afvalstoffen; 
klein chemisch 
afval 

: huishoudelijke afvalstoffen die na afgifte of inzameling worden aangemerkt als 
gevaarlijke stoffen; 

openingstijden : de openingstijden van het afvalbrengpunt aan de Galvanistraat 6 te weten 
  maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur 
  op zaterdagen van 10.00 tot 14.00 uur 
 
Artikel 2  Aanwijzing inzameldienst en andere inzamelaars 
1. Als inzameldienst belast is met de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen wordt aangewezen 

Ophof Milieu BV te Bergentheim. 
2. Als andere inzamelaars belast met het afzonderlijk inzamelen van categorieën huishoudelijke 

afvalstoffen worden aangewezen: 
- de papierinzamelende scholen en verenigingen; 
- Stichting Humana 
-  Stichting Kici 
- Stichting Kringloopbedrijf “De Beurs” 
- Twente Milieu NV 
  

Artikel 3 Gescheiden inzameling 
De navolgende categorieën van huishoudelijke afvalstoffen moeten gescheiden worden aangeboden 
aan de navolgende inzamelende instanties: 
groente-, fruit- en tuinafval: de inzameldienst 
huishoudelijk restafval: de inzameldienst 
kunststoffen verpakkingen: de inzameldienst 
wit- en bruingoed alsmede (overig) grof huishoudelijke Stichting Kringloopbedrijf “De Beurs” of de 
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afval, uitgezonderd asbestafval, verduurzaamd hout, 
tuinafval en bouw- en sloopafval: 

inzameldienst 

klein chemisch afval: de inzameldienst 
verpakkingsglas: Twente milieu NV 
oud papier en karton: de papierinzamelende scholen en 

verenigingen 
textiel: Stichting Humana en Stichting Kici 
wit- en bruingoed: de inzameldienst en Stichting 

kringloopbedrijf de Beurs 
bouw- en sloopafval: de inzameldienst 
verduurzaamd hout: de inzameldienst 
grof tuinafval: de inzameldienst 
asbest en asbesthoudend afval: de inzameldienst 
 
Artikel 4 Inzameldagen 
1. Huishoudelijke restafvalstoffen worden wekelijks ingezameld op vaste dagen die zijn 

bekendgemaakt in de gemeentelijke Afvalwijzer. 
2. Groente- fruit- en tuinafval en kunststofverpakkingen worden alternerend eens in de twee weken 

ingezameld op vaste dagen die zijn bekendgemaakt in de gemeentelijke Afvalwijzer. 
2. Wanneer een inzameldag valt op een algemeen erkende feestdag, vindt de inzameling plaats op 

een daaraan voorafgaande of een daaropvolgende werkdag die geen algemeen erkende feestdag 
is. 

3. Wijzigingen worden door burgemeester en wethouders op de naar hun oordeel meest geschikte 
wijze algemeen bekend gemaakt. 

 
Artikel 5 Inzamelmiddelen 
1. Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen anders aan de inzameldienst over te dragen of ter 

inzameling aan te bieden dan: 
a. voorzover het betreft groente-, fruit- en tuinafval: in de door de gemeente beschikbaar 

gestelde groene minicontainer, dan wel in de door de gemeente bij een appartementsgebouw 
geplaatste verzamelcontainer; 

b. voor zover het betreft andere huishoudelijke restafval: in de door de gemeente beschikbaar 
gestelde grijze minicontainer dan wel in de door de gemeente bij een appartementsgebouw 
geplaatste verzamelcontainer; 

c. zover het betreft klein gevaarlijk afval: in de door de gemeente beschikbaar gestelde KCA-
box; 

d. zover het betreft kunststofverpakkingsmateriaal: in de door de gemeente beschikbaar 
gestelde zakken met het Plastic hero-logo.  

e. indien door de gemeente ten behoeve van de gescheiden inzameling van nader aangegeven 
categorieën van afvalstoffen bijzondere inzamelmiddelen beschikbaar zijn gesteld: in het voor 
de betreffende categorie van afvalstoffen beschikbaar gestelde inzamelmiddel. 

2. Burgemeester en wethouders kunnen voor één of meer percelen een andere wijze van 
overdracht of aanbieding ter inzameling vaststellen. 

3. Het is verboden gebruik te maken voor het aanbieden van afvalstoffen van de door de gemeente 
beschikbaar gestelde grijze of groene minicontainer indien: 
a. die niet is voorzien van een fichehouder; 
b. in de fichehouder op een minicontainer met een inhoud van 240 liter geen geldig door de 

gemeente uitgegeven fiche, bestemd voor gebruik in een 240 liter minicontainer, is 
aangebracht; 

c. in de fichehouder op een minicontainer met een inhoud van 140 liter geen geldig, door de 
gemeente uitgegeven fiche is aangebracht; 

d. indien niet aanstonds zichtbaar is of in de fichehouder een geldig, door de gemeente 
uitgegeven fiche is aangebracht; 

e. indien aan de fichehouder dan wel met of aan het daarin geplaatste fiche kennelijk zodanige 
handelingen zijn verricht dat, bij lediging van de minicontainer, het fiche niet uit de fichehouder 
valt; 

f. indien de fichehouder of het daarin geplaatste fiche, anders dan ten gevolge van daaraan of 
daarmee verrichte handelingen, in een zodanige staat verkeert dat, bij lediging van de 
minicontainer, het fiche niet uit de fichehouder valt. 
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Artikel 6 Wijze van overdracht of aanbieding van huishoudelijk afval door middel van 
minicontainers  

1. Minicontainers moeten goed gesloten zijn. 
2. De inhoud van een minicontainer mag niet zwaarder zijn dan 70 kilogram. 
3. Groente-, fruit en tuinafval mag, als het wordt aangeboden middels een minicontainer, niet 

verpakt zijn in een vuilniszak of op een andere wijze. 
4. De minicontainers moeten, met de handvatten naar de weg gericht, op de inzameldag worden 

geplaatst op het voetpad zo dicht mogelijk bij de rijweg of, bij het ontbreken van een voetpad, aan 
de kant van de rijweg. 

 
Artikel 7 Het achterlaten van verpakkingsglas in glasbakken 
1. Het is verboden zich op andere wijze van verpakkingsglas te ontdoen dan door dit achter te laten 

in de daartoe geplaatste glasbakken. 
2. Het is niet toegestaan glasafval in de glasbakken te werpen tussen 20.00 en 08.00 uur. 
3. Het is niet toegestaan ander afval dan verpakkingsglas (glazen flessen en potten) in de 

glasbakken te werpen of daarin achter te laten. 
  
Artikel 8 Aanbieding ter inzameling van oud papier 
1. Het overdragen of het aanbieden van oud papier moet ordelijk geschieden door plaatsing 

daarvan op de inzameldag, op het voetpad, zo dicht mogelijk bij de rijweg, of, bij het ontbreken 
van een voetpad, aan de kant van de rijweg. 

2. Oud papier moet zodanig gebundeld of verpakt zijn dat geen zwerfvuil ontstaat. 
3. Het is niet toegestaan ander afval dan oud papier en karton in de papiercontainers te werpen of 

achter te laten. 
  
Artikel 9 Aanbieding van afvalstoffen bij het afvalbrengpunt 
1. Grof huishoudelijke afval en asbestafval, kunnen worden afgegeven  tijdens de openingstijden op 

het afvalbrengpunt, Galvanistraat 6, Tubbergen.  
2. Grof huishoudelijk afval dient te zijn gescheiden naar de volgende componenten: oud ijzer, 

schoon puin, tuin- en snoeiafval, schoon hout, vlakglas (vensterglas en draadglas), wit- en 
bruingoed, asbestafval en overig restafval. 

3. Asbestafval kan worden afgegeven tot een maximum van 0,5 m3 dan wel, ingeval van golfplaten, 
tot een oppervlakte van 35 m2. Asbestafval dient bij afgifte dubbel verpakt te zijn in niet-
luchtdoorlatend verpakkingsmateriaal van kunststof van een degelijke kwaliteit (dikte minimaal 
0,2 mm). Op het verpakkingsmateriaal dient duidelijk leesbaar en op een in het oog springende 
wijze (een sticker met) het woord “asbest” te zijn vermeld. 

 
Artikel 10 Aanbieding van kca bij de chemokar 
1. Klein chemisch afval kan maandelijks worden afgegeven bij de chemokar. Tijdstippen en locaties 

worden bekend gemaakt in de Afvalwijzer. 
2. Klein chemisch afval dient zoveel mogelijk te worden aangeboden in de oorspronkelijke 

verpakking dan wel in een deugdelijke verpakking waarop de aard van de inhoud is vermeld. 
 
Artikel 10 Inzameling op afroep van grof huishoudelijk afval 
1. Grof huishoudelijk afval met uitzondering van klein chemisch afval, asbestafval, grof tuinafval, 

verduurzaamd hout en bouw- en sloopafval, worden tevens ingezameld bij het perceel waar deze 
zijn vrijgekomen na telefonische afspraak met kringloopbedrijf "De Beurs". 

2. Een stuk grof huisvuil mag bij het aanbieden geen grotere afmeting hebben dan 1 m³. Kleinere 
stukken grove huishoudelijke afvalstoffen dienen zoveel mogelijk in één of meer bundels 
samengedrukt en -gebonden te worden overgedragen of aangeboden. 

3. Stukken of bundels grove huishoudelijke afvalstoffen mogen geen grotere inhoud hebben dan 1 
m³, aan geen enkele zijde langer zijn dan 2 meter of zwaarder zijn dan 25 kg. 

4. Het bepaalde in de voorgaande leden geldt niet bij het aanbieden van grove huishoudelijke 
afvalstoffen die voor hergebruik geschikt zijn of geschikt te maken zijn en naleving van de 
voorgaande leden ertoe zou leiden dat die afvalstoffen niet langer voor hergebruik geschikt zijn of 
geschikt te maken zijn. 

 
Artikel 11 Slotbepaling 
1. Dit besluit kan worden aangehaald als "Afvalstoffenbesluit 2009". 
2. Het treedt in werking op de dag na zijn bekendmaking. 
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3. Het Afvalstoffenbesluit 2004 vervalt. 
 
Tubbergen,15 december 2009 
Het college van burgemeester en wethouders voornoemd, 
De secretaris,                          De burgemeester 
drs.ing. G.B.J. Mensink,          mr. M.K.M. Stegers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum van uitgifte: 6 augustus 2010 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen 
De loco-secretaris, De loco-burgemeester, 
Dr. R. Toet,            J.E.F. Harmelink 
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