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C.4

Overheid
Overheden kunnen in verschillende rollen met afvalbeheer te maken krijgen.

C.4.1

De overheid als wetgever
Binnen de randvoorwaarden van de Wet milieubeheer (Wm), de Omgevingswet en het LAP
kunnen overheden eigen regelgeving opstellen. Het gaat op decentraal niveau met name om het
volgende:
- In de gemeentelijke afvalstoffenverordening (maar ook in de provinciale milieuverordening)
kunnen bepalingen met betrekking tot het beheer van afvalstoffen worden opgenomen;
- In de omgevingsverordeningen van de provincie, de waterschapsverordening en het
gemeentelijke omgevingsplan (zie hiervoor artikel 4.1 van de Omgevingswet).kunnen
bepalingen met betrekking tot het beheer van afvalstoffen worden opgenomen.
Zie ook hoofdstuk A.8 ‘LAP3 en de Omgevingswet’.

C.4.2

De overheid als beleidsmaker
Decentrale overheden moeten bij het opstellen van plannen op grond van de Wm, waarin
bepalingen over afvalstoffen zijn opgenomen, rekening houden met het LAP. Hetzelfde geldt voor
het opstellen van omgevingsvisies en plannen onder de Omgevingswet,.

C.4.3

De overheid als toetser
Over het betrekken van het LAP of de afvalhiërarchie bij vergunningverlening of het beoordelen
van meldingen op basis van algemene regels – inclusief handhaving van vergunningen en
algemene regels - is elders in het LAP al voldoende geschreven. Zie met name de hoofdstukken in
Deel D.

C.4.4

De overheid als inkoper/ aanbesteder
Het ligt voor de hand dat bij de gunning van opdrachten die (mede) betrekking hebben op het
beheer van afvalstoffen ook rekening wordt gehouden met de minimumstandaarden uit het LAP,
dan wel de afvalhiërarchie uit de Wm. Zie ook hoofdstuk A.2 ‘Status van het LAP’.

C.4.5

De overheid bij wie afval vrijkomt
Het is gewenst dat overheden in hun eigen kantoren en andere gebouwen en bij werkzaamheden
in de openbare ruimte inzetten op preventie en een zo hoogwaardig mogelijke wijze van
afvalbeheer.

C.4.6

Kern van het beleid
Dit hoofdstuk bevat geen specifieke beleidskeuzes. De informatie in dit hoofdstuk is toelichtend.
Bij een wijziging van onderdelen van dit hoofdstuk zal geen procedure van inspraak worden
gevolgd maar zal worden volstaan met bekendmaking.

Landelijk afvalbeheerplan 2017 – 2029 (tweede wijziging) | Ministerie van IenW | Pagina 231 van 419

