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Proces en inhoud processtukken standaardaanwijzing afval inzamellocaties 

1. Voorgenomen locaties afstemmen met gemeenten/instanties 

Participatie van de gemeenten is een belangrijk onderdeel van het proces. De communicatie en 

participatie blijft daarom een gezamenlijke verantwoordelijkheid van Avri en de gemeenten.  Zodra 

de voorgenomen locaties voor een gemeenten bekend zijn (op basis van de richtlijnen) worden deze 

locaties gecommuniceerd met de desbetreffende gemeente. De gemeente checkt de voorgenomen 

locaties aan de hand van lokale kennis. Hierbij dienen zij dan ook de lokale afstemming met bijv. 

WMO-raden, wijk/dorpsraden te verzekeren . Na akkoord (indien nodig met aanpassingen) van de 

voorgenomen locaties  treedt het onderstaande proces in werking waarbij alle inwoners de 

mogelijkheid krijgen om betrokken te worden bij de locatie keuze. 

2. Opstellen conceptbesluit t.b.v. inspraak, openbare bekendmaking, toezending met daarin alle 
relevante informatie zoals: soort inzamelmiddel(en)/-voorziening(en), grondstof- of afvalfractie(s), 
ondergronds / bovengrondse voorziening, aantal(len) inclusief kaartmateriaal, inhoudelijke 
motivering en juridische basis (wet milieubeheer, afvalstoffenheffing inspraakverordening, Algemene 
wet bestuursrecht). 
 

3. Opstellen advertentietekst t.b.v. inspraak met daarin oa. afval inzamellocatie, aanduiding locatie, 
ter inzage leggen, verwijzing naar relevante regelgeving zoals Awb en inspraakverordening, 
mededeling termijn zienswijzen en proces, wijze waarop zienswijze kan worden ingediend etc. 
 

4. Fysiek ter inzage leggen conceptbesluit bij receptie gemeentehuis incl. de stukken die betrekking 
hebben op het te nemen besluit en die redelijkerwijs nodig zijn voor de beoordeling van het 
conceptbesluit ( zoals een kaart) gedurende 6 weken. Eventueel ook online beschikbaar stellen. 
 

5. Ontwikkelen en versturen brief aan belanghebbenden t.b.v. inspraak met daarin oa. betreft afval 
inzamellocatie X, soort inzamelmiddel(en)/-voorziening(en), aantal(len), inhoudelijke motivering, 
verwijzing naar beleid(sregels) en regelgeving zoals Awb, Wm, ASV etc, verwijzen naar vanaf heden in 
gemeentehuis ter inzage gelegd conceptbesluit met bijlage (kaart), inspraaktermijn, uitleg procedure, 
manieren om reactie te geven. 
 

6. Zienswijzen toetsen aan concept-besluit (deskundigheid nodig over locaties, afvalregelgeving en 

afvalbeleid Avri) en reactie op zienswijze vaststellen.  

7. Inspraakverslag opstellen met daarin oa overzicht gevolgde inspraakprocedure opnemen, de 
zienswijzen weergeven (geanonimiseerd), reactie op zienswijzen weergeven, motiveren waar 
wel/niet tot aanpassing van het conceptbesluit wordt overgegaan.  
 

8. Ter inzagelegging en openbare bekendmaking inspraakverslag, advertentietekst, en toezending 
aan indieners zienswijze. Hierin ook opnemen dat men nog van het definitieve besluit in kennis zal 
worden gesteld. 
 

9. Besluit opstellen (=conceptbesluit + invloed zienswijze). De inhoud is combinatie van punt 1 en 5. 
 
10. Advertentietekst opstellen ten behoeve van het besluit. De inhoud is een combinatie van punt 2 
en 5. 
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11. Ter inzage leggen besluit bij receptie gemeentehuis. vergelijkbaar met punt 3 
 
12. Beschikking opstellen en versturen aan alle belanghebbenden. De inhoud is een combinatie van 
punt 4. en 5. Dit is het document waartegen beroep bij de Raad van State openstaat. Zeer zorgvuldig 
formuleren, met verwijzing naar inspraakverslag en met clausule dat men in beroep kan gaan bij de 
Raad van State gedurende 6 weken. 
 
13. Avri zorgt voor de uitvoering van het besluit (plaatsing containers en informeren bewoners over 
uitvoering).           
 
 
 
Beroepsmogelijkheid belanghebbende na inspraak 
 
Behandelen beroepszaken) bij de Raad van State. De afhandelingstermijn is afhankelijk van 
prioritering van de RvS . Beroep staat alleen open voor degene die een zienswijze heeft ingediend of 
aan wie niet verweten kan worden dat hij geen zienswijze heeft ingediend. En het beroep kan zich 
alleen richten op het onderdeel van het besluit waartegen de zienswijze zicht richtte. Deze beperking 
geldt niet als in het definitieve besluit wijzigingen zijn aangebracht ten opzichte van het 
ontwerpbesluit. 
 


