
Beantwoording vragen VVD-fractie over agendapunt 8
Raadscommissievergadering van: 08 - 11 - 2022

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

‘Het college wijst de maatschappelijke organisaties aan die conform lid 3 in 
aanmerking komen voor vrijstelling van het verbod om afvalstoffen aan te bieden 
aan de inzameldienst.’ Waar kunnen wij lid 3 vinden, wat is de context van lid 3

Of :

maatschappelijke organisaties: organisaties die het algemeen belang dienen, 
conform artikel 25h, lid 5 van de Mededingingswet, zoals scholen en verenigingen; 
= is dit lid 3??

Graag een toelichting

In artikel 13 lid 3 van de afvalstoffenverordening staat per abuis een verwijzing naar 
lid 3. Daar staat: “Het college wijst de maatschappelijke organisaties aan die conform 
lid 3 in aanmerking komen voor vrijstelling van het verbod om afvalstoffen aan te 
bieden aan de inzameldienst.”

De correcte verwijzing moet zijn naar artikel 13 lid 2. Hierin staat: “Burgemeester en 
wethouders kunnen nadere regels stellen voor het aanbieden of overdragen van 
bedrijfsafvalstoffen.”

 Wij zullen deze verschrijving alsnog corrigeren in de definitieve versie die tijdens de 
raadvergadering wordt vastgesteld.

Artikel 7 staat groente-, fruit- en tuinafval, maar zonder indicatie van nummer of 
cijfer, is dat dan;

e. groente-, fruit- en tuinafval;

Gft valt nu onder de term biogeen. Dat is de reden waarom in de werkversie gft is 
doorgehaald en in de definitieve versie wordt gesproken van biogeen afval.


