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OVERZICHT VERLEENDE DISPENSATIES 

Naam gemeente Verleende dispensatie 

Aalsmeer Huishoudelijke Afvalstoffen: 

- inzameling papier door verenigingen; 

- inzameling textiel door een bedrijf (dat daarvoor een financiële 

bijdrage levert aan een ontwikkelingssamenwerking); en 

- beheer en onderhoud Seringenpark (in het kader van Right to 

Challenge Seringenpark). 

Reiniging: beheer en onderhoud Seringenpark (in het kader van Right to 

Challenge Seringenpark). 

Bloemendaal Huishoudelijke Afvalstoffen: 

- strand: plaatsen, verwijderen en onderhouden van afvalbakken 

- afvalinzameling: inzamelen en verwerken oud papier Bennebroek, 

het leveren en onderhouden en in eigendom hebben van 

bovengrondse verzamelcontainers, het onderhouden en in 

eigendom hebben van rolemmers en het inzamelen en verwerken 

van oud papier door sportverenigingen en scholen 

(Bloemendaalse regeling) 

- “back-office”: rolemmeradministratie, pasbeheer ondergrondse 

containers (voor containers in beheer Bloemendaal), afhandelen 

meldingen (gemeente zet waar nodig meldingen door naar 

Meerlanden), zwerfafvalvergoeding  

- milieustraat: exploitatie milieustraat Overveen (de afzonderlijke 

stromen vallen niet binnen de kwaliteitseis) 

Reiniging: 

- strand: reiniging strand, straatreiniging en ophalen vuil 

parkeerplaatsen strand 

- gladheidbestrijding (regievoering) 

- onkruidbestrijding op verharding (regievoering) 

- straatreiniging in bladtijd 

- leveren, onderhouden, legen prullenbakken in de openbare ruimte 

Diemen Reiniging: alle werkzaamheden die onder Reiniging vallen. 

Haarlemmermeer Reiniging: 

- (week)markt Floriande 

- reinigingsonderdelen binnen parkmanagementgebieden (met 

name zwerfafval in beplanting en legen van prullenbakken) 

Heemstede Huishoudelijke Afvalstoffen: (afval)inzameling door twee kringloopwinkels 

die de gemeente Heemstede zijn aangewezen als inzamellocatie. 

Reiniging: ongediertebestrijding en ontsmettingen. 

Hillegom Niet van toepassing. 

Lisse Reiniging: straatreiniging en gladheidsbestrijding. 



#44483220-v8 

Noordwijk Huishoudelijke Afvalstoffen:  

- papierinzameling bij scholen en verenigingen  

- kringloopwinkel 

- sorteren en demonteren van e-waste 

- ophalen van textiel 

- milieustraat (Katwijk) 

- marktbeheer 

Reiniging: alle activiteiten op het gebied van reiniging van straten en 

markten, ongediertebestrijding, ontsmettingen en gladheidbestrijdingen. 

 

Voor alle duidelijkheid:  

 

(a) De Kwaliteitseis Huishoudelijke Afvalstoffen ziet ten tijde van de ondertekening van de SWOK 

uitsluitend op werkzaamheden ten aanzien waarvan ten tijde van de ondertekening van de 

SWOK een DVO van kracht is tussen MHNV en de desbetreffende Aandeelhouder (en welke 

kwalificeren als Werkzaamheden voor Aandeelhouders in de zin van Artikel 5 van de SWOK). 

Voor Huishoudelijke Afvalstoffen werkzaamheden waarvoor ten tijde van de ondertekening van 

de SWOK geen DVO met een Aandeelhouder van kracht is, geldt voor die Aandeelhouder een 

dispensatie, welke dispensatie eindigt indien en zodra ten aanzien van die werkzaamheden op 

een later moment wel een DVO van kracht wordt. 

 

(b) De Kwaliteitseis Reiniging ziet ten tijde van de ondertekening van de SWOK uitsluitend op 

werkzaamheden ten aanzien waarvan ten tijde van de ondertekening van de SWOK een DVO 

van kracht is tussen MHNV en de desbetreffende Aandeelhouder (en welke ten tijde van de 

ondertekening van de SWOK kwalificeren als Overige Werkzaamheden in de zin van Artikel 5 

van de SWOK). Voor Reiniging werkzaamheden waarvoor ten tijde van de ondertekening van de 

SWOK geen DVO met een Aandeelhouder van kracht is, geldt voor die Aandeelhouder een 

dispensatie, welke dispensatie eindigt indien en zodra ten aanzien van die werkzaamheden op 

een later moment wel een DVO van kracht wordt. 


