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De raad van de gemeente Dronten, 
 
gelezen het voorstel van het college van 21 oktober 2014, No. B14.001578 
 
gelet op ; 
 
gezien het advies van de raadscommissie van november 2014; 
 
overwegende dat ; 
 

 Gemeenten met ingang van 1 januari 2015 op grond van de Raamovereenkomst 
Verpakkingen 2013-2022 ketenverantwoordelijk zijn voor sortering en vermarkting 
van ingezameld kunststof verpakkingsmateriaal 

 Het voor het verrichten door een aanbestedende dienst van deze en vergelijkbare 
activiteiten in het kader van uitvoering van afvalbeheertaken die op grond van de Wet 
Milieubeheer aan de gemeente zijn opgedragen, het wenselijk is om ten gunste van 
de betreffende aanbestedende dienst een uitsluitend recht te kunnen vestigen 

 De vestiging van een dergelijk recht is toegestaan blijkens relevante jurisprudentie 
 

B E S L U I T: 
 

Tot vaststelling van de verordening tot wijziging van de Afvalstoffenverordening Gemeente 
Dronten 2010 
 
Artikel 1 Wijziging Verordening 
De Afvalstoffenverordening gemeente Dronten 2010 wordt als volgt gewijzigd: 

A. De titel van artikel 2 komt als volgt te luiden:  
Aanwijzing inzameldienst, andere inzamelaars en vestiging uitsluitend recht 
 

B. Artikel 2 lid 1 komt als volgt te luiden: 
Het college kan aan een aanbestedende dienst een uitsluitend recht verlenen als 
bedoeld in artikel 2.24 sub a Aanbestedingswet 2012 voor het verrichten van 
activiteiten in het kader van de uitvoering van de afvalbeheertaken 
 

C. Artikel 2 lid 2 komt als volgt te luiden: 
Het college wijst de inzameldienst aan, die belast is met inzamelen van 
huishoudelijke afvalstoffen 
 

D. Artikel 2 lid 3 komt als volgt te luiden: 
Naast de inzameldienst kan het college andere inzamelaars aanwijzen die belast zijn 
met het afzonderlijk inzamelen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen 
 

E. Artikel 2 lid 4 komt als volgt te luiden: 
Het college kan aan het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen voorschriften en 
beperkingen verbinden in het belang van de bescherming van het milieu 
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Dronten, 27 november 2014 
 
de raad van Dronten, 
 
 
 
 
 
A.C. Visser-Teeuwen mr. A.B.L. de Jonge 
adjunct-griffier voorzitter 


