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1. Inleiding 

 
Onderliggend document betreft het verslag zienswijzen Laren horende bij: 
 
Concept aanwijzingsbesluiten met het kenmerk: 
OVC2017-1a-LR019-17.0006908 
 
Verzenddatum concept aanwijzingsbesluit: 16 juni 2017 
Publicatiedatum concept aanwijzingsbesluit: 16 juni 2017 
Sluiting reactietermijn zienswijzen: 28 augustus 2017 
 
Er zijn in totaal 4 zienswijzen ontvangen. Deze zijn als volgt genummerd: 
LRZW001, LRZW002, LRZW003 en LRZW004. 
 
 
2. Ontvangen zienswijzen 
 
Onderstaand is per aanwijzingsbesluit de behandeling van de zienswijzen weergegeven.  
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Aanwijzingsbesluit: OVC2017-1a-LR019-17.0006908 
 
Voor dit betreffende aanwijzingsbesluit zijn er vier zienswijzen ontvangen: LRZW001, LRZW002, 
LRZW003 en LRZW004 
 
Zienswijzen LRZW001 , LRZW002, LRZW003 en LRZW004 
 
In de zienswijzen wordt het volgende weergegeven: 
 
- De betrokkenen uiten bezwaren tegen de beoogde container locatie LR019 en stellen dat deze 

zeer ongelukkig is gekozen. 
- De betrokkenen geven aan dat de container locatie direct gelegen is aan de voorzijde van 

appartementencomplex Vreedenburgh en grenst aan het fraaie gazon. Dit zou afbreuk doen aan 
de aanblik van het appartementencomplex. 

- Enkele betrokkenen vrezen voor het bijplaatsten van afval naast de container en zijn bang voor 
overlast op de beoogde locatie. 

- Een aantal betrokkenen zijn bezorgt over eventuele hinder bij het in- en uitrijden naar aanleiding 
van de containers i.v.m. de verkeerssituatie. 

- Ook vragen betrokkenen zich af wat er met de bestaande containers gaat gebeuren, verzoeken om 
duidelijkheid over het type containers dat geplaatst gaat worden en pleiten voor behoudt van de 
huidige inzamelmethode. 

- Als oplosssing voor het bovenstaande dragen enkele betrokkenen een alternatieve locatie aan: 
 Suggestie-1: opzij aan de uitrit aan de kant van het Wagenpad in het grasveldje. De aanblik 

van het appartementencomplex zou op deze manier niet geschaad worden.  
 
Reactie GAD 
De regio Gooi en Vechtstreek heeft zich ten doel gesteld om de hoeveelheid restafval in de komende 
jaren te verminderen naar maximaal 100 kilogram per inwoner per jaar, in overeenstemming met de 
landelijk vastgestelde doelen. Om dit te realiseren is het vereist dat het aanbieden van gescheiden 
afval voor inwoners zo makkelijk mogelijk wordt gemaakt. Ondergrondse containers zijn bestemd voor 
het aanbieden van huishoudelijk afval. Het is daarom onvermijdelijk dat deze containers in de 
nabijheid van woningen geplaatst worden. De geplande inzamelcapaciteit van de ondergrondse 
containers is afgestemd op het aantal huishoudens dat op de locatie is aangewezen. De GAD 
garandeert dat de ondergrondse containers voldoende worden geledigd om niet structureel (te) vol te 
zijn. Het zal daarom niet nodig moeten zijn om afval op de locatie bij te plaatsten. Verwacht wordt dat 
bij goed scheiden de hoeveelheid restafval flink afneemt. De frequentie waarmee de bewoners hun 
restafval aanbieden zal hiermee ook afnemen. 
 
De GAD streeft er te allen tijde naar om een zorgvuldige afweging te maken met betrekking tot 
aangewezen locaties. Bij het vaststellen van de conceptlocaties wordt er rekening gehouden met 
diverse locatiecriteria. Concept locaties worden nauwkeurig getoetst, hierbij wordt er rekening 
gehouden met criteria zoals bijvoorbeeld de verkeersveiligheid of de bekabeling in de ondergrond. 
Het beleid van de GAD is erop gericht om containers zo centraal mogelijk binnen het gebied van 
aangewezen woningen te plaatsen. Op iedere containerlocatie wordt er naar gestreefd om zowel 
restafval, pmd als ook gft aanbiedmogelijkheden te plaatsen. Het is niet de bedoeling om 
ondergrondse containers dicht nabij woningen te plaatsen die niet op de container zijn aangewezen. 
De door betrokkenen voorgestelde locatie in het grasveld nabij Wagenpad is om die reden dan ook 
niet geschikt bevonden.   
 
De GAD begrijpt de aangedragen bezwaren van betrokkenen, omdat de locatie gelegen is aan de 
voorzijde van het appartementencomplex in de nabijheid van het gazon. Naar aanleiding van de 
binnengekomen zienswijzen heeft de GAD onderzocht of er locaties te vinden zijn die als alternatief 
kunnen dienen voor locatie LR019. Ter plaatse heeft er een gesprek plaatsgevonden met de voorzitter 
van de VVE. Hierin is er is gezamenlijk onderzocht op welke wijze de bezwaren kunnen worden 
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weggenomen. Ook de mogelijkheden om de locatie op eigen terrein te behouden zijn besproken. De 
wens is uitgesproken om de locatie op eigen grond te behouden. 
 
Beslissing  
Locatie LR019 komt te vervallen op de locatie Vreedenburgh/Zevenend en wordt op een nieuwe 
locatie geplaatst. Alle betrokkenen en belanghebbenden worden over deze wijziging geïnformeerd 
middels een nieuw aanwijzingsbesluit. Op het nieuwe aanwijzingsbesluit kan opnieuw een zienswijze 
ingediend worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


