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Aan : Algemeen Bestuur 

Vergadering : 7 juli 2021 

Agendapunt : 7.4, ter besluitvorming 

Van : Dagelijks Bestuur 

Onderwerp : Richtlijnen grondstofcontainers 

 

 
Voorstel 

1. Besluiten de richtlijn voor het plaatsen van inzamelvoorzieningen over de maximale 
loopafstand (14) te actualiseren door deze van toepassing te verklaren voor nieuwe 
restafvalcontainers; 

2. Besluiten de overige richtlijnen van toepassing te verklaren voor nieuwe grondstofcontainers; 
3. Besluiten de afwijkingsmogelijkheid op de richtlijn voor maximale loopafstand ‘op verzoek van 

bewoners’ (14d) aan te scherpen tot een collectief verzoek van bewoners. 
 

 
Inleiding 
In voorbereiding op het nieuwe afvalbeleid zoals dat per 1 juli 2019 is ingegaan, heeft het Algemeen 
Bestuur op 19 april 2018 richtlijnen bepaald voor de locaties van restafvalcontainers. Bij de realisatie 
van de restafvalcontainers zijn deze richtlijnen toegepast en hebben geleid tot een dekkend geheel 
aan containerlocaties om per 1 juli 2019 met het nieuwe afvalbeleid te kunnen starten. Deze richtlijnen 
worden ook gehanteerd bij autonome groei van de regio. 
Naast de locaties van restafvalcontainers is er ook behoefte aan richtlijnen voor locaties van 
grondstofcontainers (papier, textiel, glas, PDB, bioafval).  
 
Beoogd effect 
De richtlijnen voor containerlocaties te actualiseren waarmee ze ook van toepassing zijn op 
grondstofcontainerlocaties. 
 
Argumenten 
1.1 Nieuwe locaties van restafval- en grondstofcontainers worden met rechtsbescherming 

aangewezen. 
Bij het vaststellen van nieuwe containerlocaties (bij nieuwbouw, herinrichting van de openbare ruimte) 
wordt rechtsbescherming geboden. Voor de werkwijze wordt aansluiting gezocht bij het AB besluit op het 
voorstel ‘Inspraak op aanwijzen locaties’ dat ook voor 7 juli 2021 is geagendeerd. 
 
1.2. De bestaande locaties van restafval- en grondstofcontainers staan vast. 
De bestaande locaties van containers voor grondstoffen en de restafvalcontainers van vóór het 
nieuwe afvalbeleid zijn door het verloop van de tijd (dateren alle van vóór 2018) de aangewezen 
locaties geworden. Als een belanghebbende tegen een besluit (zoals het aanwijzen van een locatie) wil 
ageren, moet dat binnen redelijke termijn gebeuren. Uit de Algemene wet bestuursrecht (Awb) volgt dat 
zo’n ingebrekestelling niet onredelijk laat mag worden ingediend. Artikel 6:2 jo. 6:12 Awb bepaalt verder ook 
dat beroep tegen het niet tijdig nemen van een besluit niet onredelijk laat mag zijn. Als nu bezwaar/beroep 
wordt ingesteld tegen een oude locatie (dan wel dat Avri een ingebrekestelling ontvangt), dan is dit 
onredelijk laat en daarom niet-ontvankelijk. 
 

2.1 Voor verzamelcontainers voor grondstoffen zijn nog geen richtlijnen vastgesteld. 
Bij de bepaling van nieuwe of te wijzigen locaties voor grondstofcontainers is behoefte aan een 
afwegingskader waaraan kan worden getoetst.  
 
2.2 Voor grondstofcontainers kan een ruimere richtlijn voor de maximale loopafstand gelden. 
De locaties van grondstofcontainers (met name glas en textiel) kennen een ruimere spreiding over het 
verzorgingsgebied en staan vaker op centrale plaatsen (zoals supermarkten). Deze 
grondstofcontainers zijn voor meer huishoudens bedoeld dan bij restafval het geval is (maximaal ca 
140) voor een doelmatige inzameling. Dat betekent voor een groot deel van de huishoudens dat zij 
met grondstoffen die niet aan huis worden ingezameld geacht worden een grotere afstand af te leggen 
dan met restafval. Inwoners zijn dat ook gewend en dit levert geen problemen op in de praktijk. 
 

3.1 Een beroep de afwijkingsmogelijkheid moet draagvlak in de wijk hebben. 
Met de bestaande formulering kon de indruk ontstaat dat elk individueel verzoek zou kunnen leiden tot 
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het elders plaatsen van de container. Dat is niet het geval. Met de aangescherpte formulering wordt 
misverstanden of discussie voorkomen. Er is tot op heden nog geen beroep gedaan door bewoners 
op deze afwijkingsmogelijkheid. 
 
Kanttekeningen 
n.v.t. 
 
Communicatie 
Het voorstel is met het RBA op 10 mei 2021 afgestemd.  
Het besluit over de maximale loopafstand wordt gedeeld op de website van Avri. En gaat als 
nieuwsbericht mee in de e-letter naar de raadsleden.  
 
Om medewerkers van Avri te informeren, wordt het tevens gedeeld op het intranet. Mochten er vragen 
komen van inwoners, dan kunnen zij dit beantwoorden. 
 
Financiën 
n.v.t 
 
Uitvoering 
Bezwaren en/of ingebrekestelling tegen locaties die voorafgaand aan het nieuwe afvalbeleid zijn 
vastgesteld, zullen door Avri worden afgehandeld. 
Bij de (ver)plaatsing van grondstofcontainers worden de geactualiseerde richtlijnen gehanteerd. 

 
Bijlagen 

1. Geactualiseerde richtlijnen voor containerlocaties (gewijzigde richtlijn 14). 
 


