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De raad van de gemeente Assen in vergadering bijeen op donderdag 27 oktober 2016; 
Gelezen het raadsvoorstel: Afvalstoffenverordening Assen 2016 
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Spreekt uit dat: 
-de afdeling afvalbeheer van de gemeente Assen wordt aangewezen als inzameldienst; 

BESLUITEN: 
Artikel 3. Aanwijzing van de inzameldienst 
1. Burgemeester en wethouders wijzen de inzameldienst aan die is belast met de inzameling van 
huishoudelijke afvalstoffen. 
2. Aan de aanwijzing kunnen voorschriften worden verbonden en beperkingen worden gesteld. 
Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdige 
beslissing) is niet van toepassing. 
3. Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels stellen over de voorbereiding van de 
aanwijzing en over het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen. 

Artikel 4. Regulering van andere inzamelaars 
1. Het is anderen dan de inzameldienst verboden huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen, tenzij de 
inzamelaar: 
a. daartoe is aangewezen door burgemeester en wethouders; 
b. bij nadere regels van burgemeester en wethouders van het verbod is vrijgesteld of 
c. verplicht is tot inname, bedoeld in artikel 9.5.2, derde lid, aanhef en onderdeel b, of vierde lid, 
van de Wet milieubeheer. 
2. Op de aanwijzing van een inzamelaar, bedoeld in het eerste lid, ender a, is artikel 3, tweede lid, 
van overeenkomstige toepassing. 

Te wijzigen in: 

Artikel 3. Aanwijzing van de inzameldienst 
1. De afdeling Afvalbeheer van de gemeente Assen is als inzameldienst belast met de inzameling van 
huishoudelijke afvalstoffen. 
2. Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels stellen over het inzamelen van huishoudelijke 
afvalstoffen. 

Artikel 4. Regulering van andere inzamelaars 
1. Het is voor anderen dan de inzameldienst verboden huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen, tenzij 
de inzamelaar: 
a. daartoe is aangewezen door burgemeester en wethouders; 
b. bij nadere regels van burgemeester en wethouders van het verbod is vrijgesteld; of 
c. verplicht is tot inname, bedoeld in artikel 9.5.2, derde lid, aanhef en onderdeel b, of vierde lid, van 
de Wet milieubeheer. 
2. Burgemeester en wethouders kunnen aan een aanwijzing, bedoeld in het eerste lid, ender a, 
voorschriften verbinden en beperkingen stellen. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht 
(positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissing) is niet van toepassing. 
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