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Destructieverordening gemeente Overbetuwe
Onderwerp: Destructieverordening gemeente Overbetuwe
Nr. 02.01.01/12
De raad van de gemeente Overbetuwe;
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 januari 2001;
gelet op artikel 17 van de Destructiewet (Stb. 783 en 784);
Besluit:
vast te stellen de navolgende:

"Destructieverordening gemeente Overbetuwe"
Artikel 1 Begripsbepalingen
Deze verordening verstaat onder
wet: de gewijzigde Destructiewet van 1 december 1994 (Stb. 783 en 784);
a.
aangifteplichtige: degene die als houder of eigenaar van dectructiemateriaal ingevolge de wet
b.
verplicht is daarvan aangifte te doen;
destructiemateriaal: dode honden, dode katten en het krachtens artikel 2, tweede lid, van de wet
c.
aangewezen dierlijk afval.

Artikel 2 Aanwijzen verzamelplaatsen
Burgemeester en wethouders wijzen één of meer verzamelplaatsen aan, waar het destructiemateriaal
in ontvangst wordt genomen.

Artikel 3 Plicht tot aangeven en afstaan
De aangifteplichtige is gehouden uiterlijk op de eerste werkdag, die volgt op de dag waarop het destructiemateriaal is ontstaan, het materiaal te vervoeren naar de naastbijgelegen verzamelplaats en het daar
aan te geven en af te staan.

Artikel 4 Bewaarplicht
Tot het tijdstip van afgifte is de aangifteplichtige gehouden het destructiemateriaal zodanig te bewaren
dat vermenging met ander materiaal wordt voorkomen.

Artikel 5 Toepasselijkheid Destructiebesluit
De artikelen 3 en 4 vinden geen toepassing voor zover artikel 6 van het Destructiebesluit van toepassing
is.

Artikel 6 Inwerkingtreding en citeertitel
1.
2.
3.

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2001.
Deze verordening wordt aangehaald als: "Destructieverordening gemeente Overbetuwe".
Per dezelfde datum wordt ingetrokken de ‘Destructieverordening’ van de gemeente Elst, de gemeente Valburg respectievelijk de gemeente Heteren, voor zover aanwezig en voor zover deze
niet al eerder van rechtswege zijn vervallen.
Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 2 januari 2001
De raad voornoemd,

1

de secretaris,

de voorzitter,

mr. J.P.J. van Muijen.

E. Tuijnman.
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