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Om een vlotte verwerking van alle vragen van alle fracties mogelijk te maken, hebben wij bij het invullen van dit format de volgende verzoeken:

 Wilt u a.u.b. gebruik maken van dít format en dit format NIET aanpassen door bijv. kolommen toe te voegen
 Levert u de vragen a.u.b. zo beknopt mogelijk aan | in lettertype Verdana 9 | a.u.b. één vraag per rij
 Gebruikt u a.u.b. voor ieder agendapunt een afzonderlijk formulier, zodat wij de vragen & antwoorden later bij het desbetreffende agendapunt kunnen opslaan

Vraag Antwoord

Tot wanneer loopt het huidige contract voor afval inzameling en verwerking? De gemeente is aandeelhouder van ROVA. De ingangsdatum van de overeenkomst 
met ROVA is 1 januari 2017. De overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd, 
waarbij partijen overeenkomen haar binnen vijf jaren na ondertekening niet te zullen 
opzeggen. Na deze periode kan de overeenkomst ten allen tijde door een der partijen 
worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van een jaar en 
onverminderd het bepaalde in artikel 6.6 in de overeenkomst.

Artikel 7; is er nu naast GFT een categorie biogeen of is dat hetzelfde? Gft valt nu onder de term biogeen.

Is het verboden om bouwafval aan een andere verwerker aan te bieden (artikel 7.3) Nee, dit is niet verboden. Een bouwcontainer die je besteld bij een verbouwing, kan bij
een zelfgekozen verwerker besteld worden. In artikel 7.3 wordt bepaald dat bouw- en 
sloopafval afzonderlijk aangeboden moet worden.  

Waarom vervalt artikel 19? Omdat dit in artikel 5.5. van de APV geregeld is. Dit artikel bevat een bepaling om 
handhavend op te kunnen treden.

Art 25. Wat is de consequentie als de inwerkingtreding van de OW nog veel langer duurt? Kunnen we 
deze verordening niet per direct effectueren? Zo niet, waarom niet?

Zie wat hierover aangegeven is in het collegevoorstel en in het raadsvoorstel: de 
uitgestelde inwerkingtreding van de Omgevingswet heeft geen invloed op het, in 
artikel 24 van de afvalstoffenheffing bepaalde moment van inwerkingtreding van de 
Afvalstoffenverordening gemeente Woudenberg 2023. 
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