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Aan : Algemeen Bestuur 

Vergadering : 7 juli 2021 

Agendapunt : 7.5, ter besluitvorming 

Van : Dagelijks Bestuur 

Onderwerp : Inspraak bij aanwijzen locaties 

 

 
Voorstel 

1. In te stemmen met het voorbereiden van het aanwijzen van locaties van afvalcontainers door 
middel van inspraak; 

2. De formele bevoegdheid van het aanwijzen van locaties bij Avri te houden en te bepalen dat de 
gemeenten de inspraak namens Avri verzorgen. 

 

 
Inleiding 
De bevoegdheid tot het aanwijzen van de locaties voor inzamelvoorzieningen zoals vastgelegd in de 
Afvalstoffenverordening (ASV) ligt bij het Dagelijks Bestuur (later gemandateerd aan de voorzitter van het 
DB). Het aanwijzen van locaties is bij Avri gelegd vanwege het grootschalige project ‘Omgekeerd 
inzamelen’. Die bevoegdheid is later verduidelijkt door een besluit van het Algemeen Bestuur op 19 april 
2018 tot aanpassing van de ASV. Sinds die tijd werken Avri en gemeenten nauw samen bij het aanwijzen 
van de locaties. Het Algemeen Bestuur heeft in september 2019 Avri en het vakberaad (later: RBA, 
gemeentelijke beleidsadviseur) opdracht gegeven een onderzoek te doen bij wie (Avri of gemeente) het 
aanwijzen van locaties voor inzamelvoorzieningen moet liggen. Daarbij zijn de voor- en nadelen in beeld 
gebracht. De resultaten van het onderzoek zijn in een overleg op 3 december 2019 en later per mail 
besproken tussen Avri en het vakberaad en is op 19 februari 2020 in het DB en op 9 juli 2020 in het AB 
aan de orde geweest. De uitkomst van het onderzoek was dat zowel gemeenten als Avri de voorkeur 
geven aan het voorbereiden van besluiten over locaties door middel van inspraak en dat de bevoegdheid 
tot het aanwijzen van locaties naar gemeenten over kan gaan. 
 
Na het RBA van 19 oktober 2020 is het inzicht ontstaan dat bij een eventuele overdracht van de 
bevoegdheid naar gemeenten niet kan worden volstaan met een aanpassing van de 
afvalstoffenverordening en de Gemeenschappelijk Regeling. Daarom is bij het opstellen van dit voorstel 
extra juridisch advies ingewonnen (gemeente West Betuwe en Vijverberg juristen).  
Bij een extra (juridische) check op de gevolgen van het overgaan van de bevoegdheid tot aanwijzen van 
locatie naar gemeenten, is naar voren gekomen dat dit ongewenste gevolgen heeft voor de 
bedrijfsvoering van Avri. 
Als de colleges van de gemeenten de bevoegdheid zouden krijgen om de locaties voor de ondergrondse 
containers aan te wijzen dan krijgen ze daarmee ‘automatisch’ ook de bevoegdheid om de criteria te 
bepalen op basis waarvan de locaties worden aangewezen. De colleges kunnen dan beleidsregels 
vaststellen die aangeven op welke wijze ze gebruik gaan maken van hun bevoegdheid. Dit kan afbreuk 
doen aan de eenheid in de regionaal vastgestelde locatiecriteria uit april 2019 die tot een efficiënte 
spreiding en uitvoering hebben geleid en kan leiden tot rechtsongelijkheid tussen inwoners van de 
verschillende gemeenten. Het formele besluit blijft bij Avri. 
 
Aan de gedeelde wens van gemeenten en Avri - om rechtsbescherming aan inwoners te bieden 
voorafgaand aan een besluit over een locatie - wordt uitvoering gegeven door inspraak te bieden via een 
zienswijzeprocedure. Omdat dit kan als onderdeel van gemeentelijke processen en omdat dit voor 
inwoners logischer is, verzorgen de gemeenten de inspraak op voorgenomen locaties. 
Deze voorgestelde taakverdeling wijkt dus door nieuwe inzichten af van de resultaten van een eerder 
besproken onderzoek en is aan de orde geweest in het RBA van 14 december 2020. De notitie is op 
basis van deze nieuwe inzichten geactualiseerd (zie bijlage). 
 
Beoogd effect 
 
1.1. Taakverdeling vaststellen locaties inzamelvoorzieningen 
Het bepalen dat bij gemeenten de voorbereiding op de besluitvorming tot het plaatsen van 
afvalcontainers het best kan worden uitgevoerd om een efficiënt en eenduidig proces te bewerkstelligen 
voor de inwoners. 
 
1.2. Rechtsbescherming vooraf opnemen in gemeentelijke ruimtelijke ordeningsprocessen 
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Gemeenten en Avri zijn beide voorstander van het hanteren van de zienswijzeprocedure (inspraak 
bieden). Dit biedt rechtsbescherming vooraf, kan gecombineerd worden met andere parallelle 
gemeentelijke processen en voorkomt dat de bezwaarprocedure gebruikt moet worden bij het besluit tot 
het aanwijzen van locaties. Wie bevoegd is tot het vaststellen van locaties is daarmee bevoegd om de 
procedure te bepalen waarmee rechtsbescherming wordt geboden. 
 
Argumenten 
1.1 Inspraak is als rechtsbescherming aan te bevelen 
Met de huidige vorm van rechtsbescherming in de vorm van de bezwaarmogelijkheid, kunnen inwoners 
achteraf hun mening over een vastgestelde locatie geven. Met inspraak is dat vooraf. Ook kunnen 
inspraakreacties collectief worden afgedaan, terwijl bezwaarschriften individueel afgehandeld worden. 
Het is de ervaring van Avri dat inwoners zich via een bezwaarschriftprocedure niet serieus beschermd 
voelen tegen een besluit van de overheid, ondanks dat zij weldegelijk rechtsbescherming genieten met 
een bezwaarschriftprocedure. Het is rechtmatig, maar kan onrechtvaardig voelen. 
 
2.1 De locaties van afvalcontainers moeten een vast onderdeel worden van de gemeentelijke ruimtelijk 
procedures. 
Om te voorkomen dat de locaties van containers niet meegenomen worden bij de ruimtelijke procedures 
is het noodzakelijk dat Avri vroegtijdig wordt betrokken in het ruimtelijk inrichtingsproces. Daarmee kan 
de inspraakprocedure voor de containerlocaties parallel worden uitgevoerd aan de inspraakprocedure 
voor de overige ruimtelijke procedures. Bij nieuwe gebiedsontwikkelingen worden de containers dus 
gelijk meegenomen. Het voordeel daaraan is dat Avri meteen aan zijn wettelijke inzamelplicht kan 
voldoen zonder hier eerst een tussenoplossing voor te moeten zoeken met bijvoorbeeld tijdelijke 
minicontainers. Daarmee wordt voorkomen dat Avri achteraf een aanwijsprocedure moet uitvoeren.  
 
2.2 Inspraak bij de gemeenten geeft inwoners het gevoel dat de gemeente ook betrokken is. 
In de bezwaar- en beroepsprocedure hebben diverse inwoners het gevoel geuit dat zij het vreemd 
vonden dat Avri alles beslist en niet de gemeente. Voor de inwoners is het niet altijd duidelijk dat de 
gemeenten eigenaar zijn van Avri en dat alle locaties in nauwe afstemming tussen Avri en de gemeenten 
worden afgestemd. Door gemeenten een grotere rol in de voorprocedure te geven, kan bij inwoners het 
gevoel ontstaan dat gemeenten een groter aandeel in de besluitvorming hebben. Dit kan de acceptatie 
van de beslissing ten goede komen. 
 
Kanttekeningen 
2.1 Het bieden van rechtsbescherming op het aanwijzen van locaties door gemeenten kost tijd en geld 
van gemeenten. 
Door te kiezen voor een zienswijzeprocedure kan dit worden beperkt omdat het dan gecombineerd kan 
worden / parallel worden aangevoerd met andere ruimtelijke (inrichtings- en participatie)procedures. Het 
is aan gemeenten om hier zelf een keuze in te maken. 
 
2.2 Een alternatief voor de ambtelijke opdracht is een machtiging van het college door het dagelijks 
bestuur 
In de vorm van een machtiging aan de colleges door het dagelijks bestuur kan ook invulling worden 
gegeven aan de afspraak dat gemeenten de inspraak verzorgen. Het is daarbij noodzakelijk dat de 
colleges instemmen met de machtiging (artikel 10:12 jo. 10:4 Awb).  
De juristen van de gemeenten hebben op 4 maart 2021 geadviseerd dat een ambtelijke werkafspraak de 
voorkeur heeft. Bij goede werkafspraken tussen gemeenten en Avri is een machtiging niet nodig. 
 
2.3 Goede communicatie over de bevoegdheidsverdeling is van belang 
Voor inwoners kan het ook verwarrend werken dat Avri een voornemen kenbaar maakt, zij hun 
zienswijzen daarop in moeten dienen bij de gemeente en dat Avri uiteindelijk een beslissing neemt. De 
juristen van de gemeenten hebben op 4 maart 2021 geadviseerd na te denken over een goede 
communicatie hierover.  
Het gebruik van het logo van de gemeenten én Avri in uitingen naar de inwoners kan hierbij 
verduidelijken dat het om een gezamenlijke verantwoordelijkheid gaat. 
 

Communicatie 

De ambtelijke organisaties zijn via het RBA betrokken bij de totstandkoming van dit voorstel (3 december 
2019, 19 oktober 2020, 14 december 2020 en 15 februari 2021). 
Na goedkeuring door het AB, wordt het besluit van het AB bekend gemaakt door via het RBA de 
communicatie-afdelingen van de gemeenten te informeren. Dit is aan hen om te communiceren naar 
betrokkenen. 
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Financiën 
Nvt. 
 
Uitvoering 
De RBA-leden onderzoeken zelfstandig de inbedding in de gemeentelijke procedures en hebben binnen 
de gemeente de regie op de implementatie ervan. 
 
Bijlagen 

- Discussienotitie ‘Inspraak bij aanwijzen locaties afvalcontainers’ van Avri en RBA, januari 2021; 
 

 


