
 

 

Zienswijzenverslag 

mycorsa nummer: 17.0014459      Datum: 12 januari 2018  
 
1. Inleiding 

 
Onderliggend document betreft het verslag zienswijzen Blaricum horende bij: 
 
Concept aanwijzingsbesluiten met het kenmerk: 
OVC2017-01-BL007-17.0006513 
OVC2017-01-BL009-17.0006513 
OVC2017-01-BL012-17.0006513 
 
Verzenddatum concept aanwijzingsbesluiten: 9 juni 2017 
Publicatiedatum concept aanwijzingsbesluiten: 9 juni 2017 
Sluiting reactietermijn zienswijzen: 21 augustus 2017 
 
Er zijn in totaal 6 zienswijzen ontvangen. Deze zijn als volgt genummerd: 
BLZW001, BLZW002, BLZW003, BLZW004, BLZW006 en BLZW007. 
 
 
2. Ontvangen zienswijzen 
 
Onderstaand is per aanwijzingsbesluit de behandeling van de zienswijzen weergegeven.  
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Aanwijzingsbesluit: OVC2017-01-BL007-17.0006513 
 
Voor dit betreffende aanwijzingsbesluit is er één zienswijze ontvangen: BLZW001 
 
Zienswijze BLZW001  
 
In de zienswijze wordt het volgende weergegeven: 
 
- De betrokkene geeft aan gebruik te willen blijven maken van minicontainers en wenst niet 

aangewezen te worden op de ondergrondse containerlocatie BL007, aan de Uilebord.  
- De betrokkene geeft aan over voldoende eigen ruimte te beschikken om de minicontainers op 

eigen terrein kwijt te kunnen.  
- De betrokkene stelt dat er geen wijziging in de inzamelroute hoeft te worden doorgevoerd om tot 

lediging van de minicontainers te komen. 
 
Reactie GAD 
Aan een ondergrondse containerlocatie toegewezen adressen kunnen alleen gebruik maken van 
minicontainers als deze op eigen terrein geplaatst kunnen worden en ter lediging aangeboden kunnen 
worden op of in de directe nabijheid van toekomstige inzamelroutes. Tevens geldt als voorwaarde 
voor het gebruik van een restafval minicontainer dat ook minicontainers gebruikt worden voor 
groente-, fruit- en tuinafval, oud papier en verpakkingsafval. 
 
Beslissing 
Omdat de betrokkene aangeeft voldoende ruimte te hebben om de minicontainers op eigen terrein te 
kunnen plaatsen en omdat het aanbieden van de minicontainers past binnen de toekomstige 
inzamelroutes, behoudt de betrokkene de beschikking over een set minicontainers voor restafval, 
groente-, fruit- en tuinafval, oud papier en verpakkingsafval. Het adres blijft aangewezen op 
ondergrondse containerlocatie BL007 en om die reden blijft de betrokkene post ontvangen met 
betrekking tot deze aanwijzing. Zolang betrokkene gebruik wenst te maken van minicontainers is deze 
aanwijzing echter een formaliteit, omdat betrokkene geen toegangssleutel voor de ondergrondse 
containers beschikbaar gesteld wordt. 
 
 
 
Aanwijzingsbesluit: OVC2017-01-BL009-17.0006513  
 
Voor dit betreffende aanwijzingsbesluit zijn er twee zienswijzen ontvangen: BLZW002 en BLZW004 
 
Zienswijze BLZW002  
 
In de zienswijze wordt het volgende weergegeven: 
 
- De betrokkene geeft aan dat de ondergrondse container is ingepland op eigen terrein. Derhalve 

stelt betrokkene dat het niet wenselijk is dat er, naast de bewoners van de 23 op het terrein 
gesitueerde woningen, ook andere woningen op de ondergrondse container zijn aangesloten. 

- De betrokkene stelt dat de omvang van de huidige ondergrondse container is afgestemd op het 
huidig aantal huishoudens en eveneens zelf is bekostigd. 

- De betrokkene stelt dat uitbreiding van het aantal aangesloten woningen zal leiden tot een 
verhoging van het aanbod afval en maakt zich zorgen over eventuele ongewenste neveneffecten 
m.b.t. overlast in de vorm van zwerfafval. 

- De betrokkene wenst betrokken te blijven bij de plannen en geeft aan eventuele wijzigingen 
vooraf te willen bespreken.   

- De betrokkene draagt een alternatieve locatie aan op gemeentegrond: 



Pagina 3 van 7 

 Suggestie-1: op de hoek van Kloosterhof/Kerkpad, ter hoogte van de parkeerplaats waar 
momenteel een grindcontainer staat. 

 Suggestie-2: op de hoek van Kloosterhof 1/Kerkpad. 
 

Reactie GAD 
Naar aanleiding van de zienswijze heeft ter plaatse een gesprek plaatsgevonden met de betrokkene. 
Hierin heeft de betrokkene de gelegenheid gekregen de zienswijze toe te lichten en is gezamenlijk 
onderzocht op welke wijze de bezwaren kunnen worden weggenomen. De GAD begrijpt de 
aangedragen bezwaren van betrokkene omdat de locatie gelegen is op eigen terrein en zelf is 
bekostigd. Daarom is er gezocht naar alternatieve locaties op gemeentegrond. Door de GAD is 
toegelicht waarom de aangedragen alternatieven na afweging niet als alternatief kunnen dienen voor 
de bestaande aanbiedlocatie BL009.  

 Optie 1: op de hoek van de Kloosterhof/Kerkpad ter hoogte van de parkeerplaats is niet te 
realiseren vanwege de aanwezigheid van bomen, welke de noodzakelijke vrije hoogte boven 
de ondergrondse container beperkt.   

 Optie 2: op de hoek van de Kloosterhof 1/Kerkpad is eveneens niet geschikt vanwege 
bovenstaand argument. 

 
De GAD heeft naar aanleiding van het gesprek drie mogelijke opties voorgedragen.   

 Optie 1: de aangewezen locatie behouden zoals is opgenomen in het locatieplan. De container 
op eigen terrein blijft daarmee behouden en de toewijzing van derden op de container blijft in 
stand. 

 Optie 2: de bestaande container op eigen grond wordt in gebruik genomen als pmd container. 
Deze container wordt enkel gebruikt door bewoners, derden hebben geen toegang tot deze 
container. Voor restafval moeten bewoners naar een nieuwe locatie, waar ook een pmd 
container staat voor de andere aangewezen adressen.  

 Optie 3: de bestaande locatie komt te vervallen en er wordt een duocontainer voor pmd en 
restafval geplaatst op een nieuw aan te wijzen locatie. Zowel betrokken bewoners als ook de 
andere aangewezen adressen zijn aangewezen op deze nieuwe containerlocatie. 

 
Op locatie is afgesproken dat de verschillende opties door betrokkene voor keuze aan bewoners wordt 
voorgelegd. Naar aanleiding van het bovenstaande is vanuit betrokkene aangegeven dat het wenselijk 
is om optie 3 verder uit te werken. 
 
Beslissing 
Locatie BL009 komt te vervallen op de locatie Kerklaan/Kloosterhof 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. 
 
 
Zienswijze BLZW004 
 
In de zienswijze wordt het volgende weergegeven: 
 
- De betrokkene geeft aan dat er op locatie BL009 momenteel een ondergrondse container op 

eigen terrein staat, uitsluitend bestemd voor eigen bewoners. De bewoners zijn aansprakelijk voor 
de hoedanigheden op het terrein en daarmee ook voor de situatie rondom de ondergrondse 
container op het parkeerterrein. 

- De betrokkene uit kritiek op het aanwijzen van anderen op de zelf aangeschafte ondergrondse 
container en maakt zicht zorgen over eventuele overlast. 

- Betrokkene doet een beroep op artikel 461 van het wetboek van strafrecht “verboden is voor 
onbevoegden” en stelt dat het huidige aanwijzingsbesluit daarom niet in stand kan blijven.  
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Reactie GAD 
De GAD begrijpt de aangedragen bezwaren van betrokkene. De huidige ondergrondse container is 
gelegen op eigen grond en kan daarom enkel voor derden worden opengesteld indien er 
overeenstemming wordt gevonden met de grondeigenaar. Het aanwijzen van derden op locatie BL009 
gaat zonder goedkeuring van de eigenaar in tegen artikel 461 van het wetboek van strafrecht, zoals 
door betrokkene wordt aangehaald.  
 
Naar aanleiding van de zienswijze is er contact geweest met de grondeigenaar. Vanuit de GAD zijn er 
diverse opties voorgedragen om tot een gedegen uitkomst te komen. De grondeigenaar heeft naar 
aanleiding van deze voorstellen aangegeven heil te zien in het verplaatsen van de container naar een 
locatie op gemeentegrond.    
 
Beslissing 
Locatie BL009 komt te vervallen op de locatie Kerklaan/Kloosterhof 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. 
 
 
 
Aanwijzingsbesluit: OVC2017-01-BL012-17.0006513 
 
Voor dit betreffende aanwijzingsbesluit zijn er drie zienswijzen ontvangen: BLZW003, BLZW006 en 
BLZW007 
 
Zienswijze BLZW003 en BLZW007  
 
In de zienswijze wordt het volgende weergegeven: 
 
- De betrokkene uit bezwaren tegen het plaatsen van meerdere ondergrondse containers op locatie 

BL012/Viersloot.  
- De betrokkene is het niet eens met het aanwijzen van de bewoners van Het Grachtje, Het Erf en 

Wetering op bovengenoemde locatie.  
- De betrokkene maakt zich zorgen dat het bijplaatsen van een duocontainer voor pmd en Restafval 

zal resulteren in meer geluids- en stankoverlast en geeft aan dat er in de huidige situatie al 
problemen zijn op dit gebied. 

- De betrokkene vreest voor onveilige verkeerssituaties bij het aanbieden van het huishoudelijk afval 
en voor verkeershinder bij het ledigen en reinigen van de ondergrondse container. 

- De betrokkene geeft aan dat tijdens de plaatsing van de huidige container onvoldoende rekening 
is gehouden met kabels en leidingen en vreest dat er bij bijplaatsing nog meer openbaar groen 
verloren zal gaan. 

 
Reactie GAD 
Naar aanleiding van de zienswijzen heeft er een gesprek plaatsgevonden met de betrokkenen. Hierin 
hebben de contactpersonen van appartementencomplex de Viersloot de gelegenheid gekregen de 
zienswijzen toe te lichten en is gezamenlijk onderzocht op welke wijze de bezwaren kunnen worden 
weggenomen. De betrokkenen hebben aangegeven bezorgd te zijn over het bijplaatsen van afval van 
anderen. Ook heeft men aangegeven een oplossing te zien in het afsluiten van de pmd container.  
  
Vanuit de GAD is uitgelegd dat de regio Gooi en Vechtstreek zich ten doel heeft 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 daarom 
vereist dat het aanbieden van gescheiden afval voor inwoners zo makkelijk mogelijk wordt gemaakt. 
Op iedere containerlocatie wordt er naar gestreefd om zowel restafval, pmd als ook gft 
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aanbiedmogelijkheden te plaatsen. Op locatie BL012/Viersloot zal de huidige restafval container 
daarom worden vervangen door een duocontainer voor restafval en pmd.  
 
Bij de betrokkenen heerste het idee dat er een tweede ondergrondse container zou worden geplaatst. 
In de gesprekken is geprobeerd om te verduidelijken dat de huidige container zal worden vervangen 
door een gecombineerde ondergrondse container met dezelfde inzamelcapaciteit. Op deze manier zijn 
er voor zowel pmd als restafval inzamelmogelijkheden gerealiseerd zonder dat er gevolgen zijn voor 
de openbare groenvoorziening. De bewoners van Het Grachtje, Het Erf en Wetering hebben allen 
aangegeven graag minicontainers aan huis te willen gebruiken en zullen geen gebruik gaan maken 
van de ondergrondse container op de betreffende locatie. De hoeveelheid adressen dat van de 
ondergrondse container gebruik gaat maken is daardoor kleiner dan vooraf beoogd, de angst voor 
meer afval vanuit deze hoek valt daarmee weg.  
 
Omdat de functie van de ondergrondse container vereist dat deze nabij woningen geplaatst wordt, is 
de ervaring van overlast vanuit de woningen niet altijd te voorkomen.  
De geplande inzamelcapaciteit van de ondergrondse container op deze locatie 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. Indien dit toch gebeurt, dan ligt de 
verantwoordelijkheid in eerste instantie bij degenen die zich schuldig maken aan het bijplaatsen van 
afval. In de praktijk zijn het vaak de buurtgenoten zelf die de overlast veroorzaken. Het kan helpen als 
bewoners dit onderwerp onderling bespreekbaar maken. Eventueel kan de GAD hier een faciliterende 
rol in spelen, bijvoorbeeld in de vorm van het verspreiden van benodigde informatie of door aanwezig 
te zijn bij gesprekken. Bij structurele problemen, kan de inzet van de afdeling Toezicht & Handhaving 
mogelijk een oplossing bieden.   
Het is verplicht om het afval aan te bieden in afgesloten afvalzakken. Hierdoor wordt een belangrijk 
deel van mogelijke geuroverlast voorkomen. De container zal daarnaast zowel inwendig als uitwendig 
worden onderhouden en gereinigd, zodat stankoverlast zoveel mogelijk beperkt wordt gehouden.  
Alle ondergrondse containers zijn zo geluidsarm als mogelijk geconstrueerd. Mogelijke geluidsoverlast 
wordt beperkt door de aanwezigheid van rubberen stootkussens. Deze dempen een belangrijk deel 
van het geluid dat kan ontstaan bij het openen en sluiten van de inwerptrommel. Overlast in de vorm 
van transport is niet geheel te voorkomen. Het inzamelvoertuig van de GAD staat enkele minuten stil 
op de betreffende plek om tot lediging over te gaan. Alle voertuigen van de GAD voldoen aan de 
wettelijke geluidsnormen en zijn zodoende inzetbaar in de openbare ruimte.   
Het vastgestelde beleid met betrekking tot het scheiden van afval is dat de containers open zijn, tenzij 
open containers tot overlast of oneigenlijk gebruik leiden. De GAD begrijpt eventuele zorgen omtrent 
overlast. Als blijkt dat de open container tot problemen leidt, dan zal worden overgegaan tot het 
afsluiten van de ondergrondse pmd container. Het achteraf inbouwen van een elektronisch slot maakt 
dat de container enkel te gebruiken is door bewoners van de aangewezen adressen. Voor wat betreft 
het restafval is de ondergrondse container wel voorzien van een toegangssysteem, In principe krijgt 
elke bewoner alleen toegang tot de restafvalcontainer waarop de bewoner middels het 
aanwijzingsbesluit is aangewezen. Daarnaast wordt de toegang gegeven aan de dichtstbijzijnde 
alternatieve locatie voor het geval de container op de aangewezen locatie defect is. Dit is gedaan om 
te komen tot een evenwichtige capaciteitsverdeling waarbij een efficiënte inzameling mogelijk wordt. 
De drukte bij een locatie met ondergrondse containers beperkt zich tot de bewoners die op deze 
locatie zijn aangewezen. Door de inrichting van meerdere locaties in het verzorgingsgebied wordt de 
drukte evenredig verdeeld over de verschillende locaties.  
 
De GAD heeft veiligheid hoog in het vaandel staan. Naar aanleiding van de zienswijze heeft de GAD de 
locatie aan de Viersloot daarom nogmaals verkeerstechnisch getoetst. De ondergrondse containers 
worden geleegd met een inzamelvoertuig die staat opgesteld op de openbare weg. De reikwijdte van 
de kraan waarmee de containers worden opgepakt maakt het noodzakelijk dat de containers nabij de 
weg moeten staan. Bij stilstand blokkeert een inzamelvoertuig van de GAD in sommige gevallen 
tijdelijk de weg. Hoewel er op het moment van ledigen geen auto’s voorbij kunnen levert de handeling 
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geen gevaarzettend gedrag op. Daarnaast levert de handeling geen ernstige inbreuk op de 
doorstroming van het verkeer. Argumenten met betrekking tot de verkeersveiligheid gaan in dit geval 
niet op. Het aantal containers blijft immers gelijk aan het huidig aantal containers op locatie BL012. 
 
 
Beslissing 
Naar aanleiding van deze zienswijze wordt het aanwijzingsbesluit niet gewijzigd. Het 
aanwijzingsbesluit wordt wel gewijzigd naar aanleiding van andere ontvangen zienswijzen: de 
aanwijzing aan locatie BL012 van de adressen Het Grachtje, Het Erf en Wetering komt te vervallen. 
 
 
Zienswijze BLZW006 
 
In de zienswijze wordt het volgende weergegeven: 
 
- De betrokkene uit bezwaren tegen het plaatsen van drie extra ondergrondse containers in de 

nabijheid van de woning.  
- De betrokkene geeft aan dat er reeds meerdere ondergrondse containers zijn geplaatst op 

loopafstand van de locatie BL012/Viersloot.  
- De betrokkene geeft aan zich zorgen te maken over negatieve neveneffecten in de vorm van 

stank- en geluidsoverlast en zwerfafval. 
- De betrokkene vreest voor onveilige verkeerssituaties en verkeershinder. 
- De betrokkene vreest dat het plaatsen van de ondergrondse container ten koste van eventuele 

natuur zal gaan.  
 
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. Op iedere containerlocatie wordt er daarom 
naar gestreefd om zowel restafval, pmd als ook gft aanbiedmogelijkheden te plaatsen. Op locatie 
BL012/Viersloot zal de huidige restafval container daarom worden vervangen door een duocontainer 
voor restafval en pmd. De GAD heeft geen plannen met betrekking tot het plaatsen van extra 
ondergrondse containers. De huidige container zal worden vervangen door een gecombineerde 
ondergrondse container met dezelfde inzamelcapaciteit. Op deze manier zijn er voor zowel pmd als 
restafval inzamelmogelijkheden gerealiseerd en zijn er geen gevolgen voor de openbare 
groenvoorziening.  
 
Omdat de functie van de ondergrondse container vereist dat deze nabij woningen geplaatst wordt, is 
de ervaring van overlast vanuit de woningen niet altijd te voorkomen. De geplande inzamelcapaciteit 
van de ondergrondse container op deze locatie 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. Indien dit toch gebeurt, dan ligt de verantwoordelijkheid in eerste instantie bij 
degenen die zich schuldig maken aan het bijplaatsen van afval. In de praktijk zijn het vaak de 
buurtgenoten zelf die de overlast veroorzaken. Het kan helpen als bewoners dit onderwerp onderling 
bespreekbaar maken. Eventueel kan de GAD hier een faciliterende rol in spelen, bijvoorbeeld in de 
vorm van het verspreiden van benodigde informatie of door aanwezig te zijn bij gesprekken. Bij 
structurele problemen, kan de inzet van de afdeling Toezicht & Handhaving mogelijk een oplossing 
bieden.   
 
Het is verplicht om het afval aan te bieden in afgesloten afvalzakken. Hierdoor wordt een belangrijk 
deel van mogelijke geuroverlast voorkomen. De container zal daarnaast zowel inwendig als uitwendig 
worden onderhouden en gereinigd, zodat stankoverlast zoveel mogelijk beperkt wordt gehouden.  
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Alle ondergrondse containers zijn zo geluidsarm als mogelijk geconstrueerd. Mogelijke geluidsoverlast 
wordt beperkt door de aanwezigheid van rubberen stootkussens. Deze dempen een belangrijk deel 
van het geluid dat kan ontstaan bij het openen en sluiten van de inwerptrommel.  
Overlast in de vorm van transport is niet geheel te voorkomen. Het inzamelvoertuig van de GAD staat 
enkele minuten stil op de betreffende plek om tot lediging over te gaan. Alle voertuigen van de GAD 
voldoen aan de wettelijke geluidsnormen en zijn zodoende inzetbaar in de openbare ruimte.   
 
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.  
Ten aanzien van de huidige situatie zullen er geen veranderingen optreden voor de openbare ruimte. 
Argumenten met betrekking tot de verkeersveiligheid komen daarmee te vervallen. 
 
De bewoners van Het Grachtje, Het Erf en Wetering hebben allen aangegeven graag minicontainers 
aan huis te willen gebruiken en zullen geen gebruik gaan maken van de ondergrondse container op 
bovengenoemde locatie. De GAD begrijpt eventuele zorgen omtrent overlast en zal bij situaties van 
overlast overgaan tot het afsluiten van de ondergrondse pmd container, zodat deze enkel te gebruiken 
is door bewoners van de aangewezen adressen. 
 
Betrokkene geeft in de zienswijze aan gehoord te willen worden. Naar aanleiding van dit verzoek is er 
vanuit de GAD diverse malen geprobeerd om contact te krijgen met betrokkene. Op 18 augustus 2017, 
en 5 oktober 2017 heeft betrokkene een brief ontvangen met daarin het verzoek om met de GAD in 
gesprek te gaan. Omdat betrokkene hier geen gehoor aan heeft gegeven is op 23 oktober 2017 een 
afwijzingsbrief verzonden, waarin kenbaar is gemaakt dat de GAD het verzoek om gehoord te worden 
naast zich neer legt.      
 
Beslissing 
Naar aanleiding van deze zienswijze wordt het aanwijzingsbesluit niet gewijzigd. Het 
aanwijzingsbesluit wordt wel gewijzigd naar aanleiding van andere ontvangen zienswijzen: de 
aanwijzing aan locatie BL012 van de adressen Het Grachtje, Het Erf en Wetering komt te vervallen. 
 


