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In een brief van 9 december 2016 stelt de raadsfractie van de VVD een aantal 
vragen over hoe de gemeente omgaat met bewonersbezwaren tegen de plaatsing 
van ondergrondse restafvalcontainers. Hieronder vindt u de aanleiding en de 
gestelde vragen en bijbehorende antwoorden.

Aanleiding voor de vragensteller

De VVD wil graag van het college weten hoe het omgaat met bezwaren van 
inwoners tegen de plaatsing van restafvalcontainers in hun omgeving.
Van inwoners horen wij dat bezwaren tegen locaties in het eerste locatieplan 
behandeld zijn en in sommige gevallen is afgezien van plaatsing en is het locatieplan 
aangepast.
Dat betekent echter dat in een aantal gevallen een nieuwe locatie is aangewezen.

Gestelde vragen en ons antwoord

1. Is met aanwonenden gecommuniceerd over de nieuwe locaties en hebben 
aanwonenden ook de mogelijkheid gekregen bezwaar te maken?

Het concept locatieplan is aan de bewoners voorgelegd via de website en op een 
drietal informatieavonden. In deze fase zijn ruim 1000 reacties verkregen. Deze 
reacties zijn verwerkt in een door het college vastgesteld ontwerplocatieplan. Dit 
ontwerplocatieplan is van 25 oktober tot en met 6 december 2016 ter inzage gelegd.

Alle inwoners hebben een brief gekregen waarin de ter inzagelegging is 
aangekondigd, inclusief een verwijzing waar het locatieplan met de wijzigingen te 
raadplegen is. In deze brief is expliciet op de mogelijkheid van het indienen van een 
zienswijze gewezen.

Inmiddels is de termijn voor het indienen van zienswijzen verstreken en kunnen we u 
aanvullend meedelen dat er 13 zienswijzen zijn ingediend. Het college zal op korte 
termijn een besluit nemen over de ingediende zienswijzen.

2. In hoeverre is het wijzigen van locaties van invloed op de maximaal af te leggen 
afstand tussen woning en restafvalcontainer. Blijft u binnen de maximaal af te 
leggen afstand tussen woning en restafvalcontainer voor alle inwoners?

In een aantal gevallen is de locatie in goed overleg met de betrokken wijkbewoners 
vervallen. Hierdoor is de brengafstand voor een aantal bewoners toegenomen. 
Hiervoor is alleen gekozen wanneer de andere containers in de buurt binnen de 
maximaal wenselijke afstand van 250 meter liggen.


