
 

 

Zienswijzenverslag 

Deel 1 

mycorsa nummer: 18.0000152      Datum: 12 maart 2018 

 

 

1. Inleiding 

 

Onderliggend document betreft het verslag zienswijzen Huizen horende bij: 

 

Concept aanwijzingsbesluiten met het kenmerk: 

OVC2017-1a-HZ061-17.0006908 

OVC2017-1a-HZ054-17.0006908 

OVC2017-1a-HZ078-17.0006908 

OVC2017-1a-HZ052-17.0006908 

OVC2017-1a-HZ074-17.0006908 

OVC2017-1a-HZ075-17.0006908 

OVC2017-1a-HZ049-17.0006908 

OVC2017-1a-HZ060-17.0006908 

OVC2017-1a-HZ021-17.0006908 

 

Verzenddatum concept aanwijzingsbesluiten: 16 juni 2017 

Publicatiedatum concept aanwijzingsbesluiten: 16 juni 2017 

Sluiting reactietermijn zienswijzen: 28 augustus 2017 

 

Er zijn in totaal 27 zienswijzen ontvangen. In dit document worden de 14 zienswijzen behandeld 

horende bij de bovenstaande aanwijzingsbesluiten. Deze zijn als volgt genummerd: 

HZZW003, HZZW005, HZZW006, HZZW007, HZZW008, HZZW009, HZZW013, HZZW014, HZZW015, 

HZZW017, HZZW019, HZZW020, HZZW024 en HZZW025.  

 

2. Ontvangen zienswijzen 

 

Onderstaand is per aanwijzingsbesluit de behandeling van de zienswijzen weergegeven. 
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Aanwijzingsbesluit: OVC2017-1a-HZ061-17.0006908 

 
Voor dit betreffende aanwijzingsbesluit is er één zienswijze ontvangen: HZZW003 

 

Zienswijze HZZW003 

 

In de zienswijze wordt het volgende weergegeven: 

 

- De betrokkene uit bezwaren tegen het scheiden van afval vanwege een gebrek aan ruimte 

hiervoor aan huis.  

- De betrokkene verzoekt om een andere oplossing aangaande het scheiden van afval. 

 

Reactie GAD 

Het scheiden van afval is als verplichting opgenomen in artikel 9 van de Afvalstoffenverordening. Voor 

een ieder geldt dat het daarmee verplicht is geworden om afval gescheiden aan te bieden op de 

daarvoor aangewezen plaatsen. 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 én dat 

het aanbieden van restafval niet makkelijker is dan het aanbieden van gescheiden afval. Het realiseren 

van ondergrondse containerlocaties waar zowel verpakkingsafval als restafval kan worden 

aangeboden, is een concrete invulling van dit beleid voor woningen waar geen ruimte is voor eigen 

minicontainers. Voor betrokkene geldt dat deze voor het wegbrengen van het huishoudelijk afval, 

vanwege de geringe buitenruimte, wordt aangewezen op ondergrondse containerlocatie HZ061. Dat 

betekent uiteraard wel dat het afval in huis al gescheiden moet worden. Vooral in kleinere woningen 

zoals appartementen kan dit erg lastig zijn, maar zeker niet onmogelijk. De GAD ondersteunt 

bewoners graag met tips en deelt ervaringen om het scheiden van afval zo makkelijk mogelijk te 

maken. Indien gewenst kan er een afspraak worden gemaakt met de afvalcoach om de persoonlijke 

situatie te bespreken. 

 

Beslissing 

Er is geen aanleiding voor een wijziging in het betreffende locatieplan of van het aanwijzingsbesluit. 

Het definitieve aanwijzingsbesluit blijft daarom ongewijzigd ten opzichte van het voorlopig 

aanwijzingsbesluit.   

 

 

 

Aanwijzingsbesluit: OVC2017-1a-HZ054-17.0006908 

 

Voor dit betreffende aanwijzingsbesluit is er één zienswijze ontvangen: HZZW005 

 

Zienswijze HZZW005 

 

In de zienswijze wordt het volgende weergegeven: 

 

- De betrokkene uit bezwaren tegen de plaatsing van de ondergrondse container op locatie HZ054. 

Burger stelt dat ondergrondse container niet in het midden van de aangewezen 

appartementencomplexen is gesitueerd waardoor de afstand voor het merendeel niet als 

laagdrempelig kan worden aangemerkt.  

- De betrokkene verzoekt om een andere locatie voor de ondergrondse container en draagt een 

alternatieve locatie aan: 
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 Suggestie-1: een locatie in het midden van de appartementencomplexen, gesitueerd nabij de 

huidige groene containers. Betrokkene plaatst zelf een kanttekening met betrekking tot de 

aanwezige bomen. 

 Suggestie-2: de locatie achter de bosjes. Betrokkene merkt op dat voor het plaatsen van een 

ondergrondse container op deze locatie een parkeervak dient te worden opgeheven. Het 

huidige aantal parkeervakken zou echter voldoende zijn voor het aantal huishoudens dat van 

de parkeervoorziening gebruik maakt.  

 

Reactie GAD  

Uiteraard is het streven om de ondergrondse containers zo centraal mogelijk binnen het gebied van 

aangewezen woningen te plaatsen. De aanwezigheid van kabels en leidingen of inrichting van de 

openbare ruimte laten dit echter niet altijd toe. Beide in de zienswijze aangedragen alternatieven 

hadden ook bij de GAD de voorkeur boven de nu gekozen locatie. De aanwezigheid van kabels en 

leidingen en van bomen, maken deze locaties echter ongeschikt voor het plaatsen van ondergrondse 

containers. 

 

Beslissing 

Deze zienswijze heeft aanleiding gegeven om nogmaals onderzoek te doen naar een meer centraal 

gelegen containerlocatie. Ook uit dit extra onderzoek is gebleken dat dit niet mogelijk is. Er is geen 

mogelijkheid voor een wijziging in het betreffende locatieplan of van het aanwijzingsbesluit. Het 

definitieve aanwijzingsbesluit blijft daarom ongewijzigd ten opzichte van het voorlopig 

aanwijzingsbesluit.   

 

 

 

Aanwijzingsbesluit: OVC2017-1a-HZ078-17.0006908 

 

Voor dit betreffende aanwijzingsbesluit zijn er drie zienswijzen ontvangen: HZZW006, HZZW017 en 

HZZW019 

 

Zienswijze HZZW006 

 

In de zienswijze wordt het volgende weergegeven: 

 

- De betrokkene uit bezwaren tegen de plaatsing van de ondergrondse container op locatie HZ078 

nabij de woning. 

- De betrokkene stelt dat het onlogisch is dat er voor de bewoners van de Sfinx één locatie is 

gezocht aan de overkant van de straat.   

- De betrokkene verzoekt om een andere locatie voor de ondergrondse container en draagt 

alternatieve locaties aan: 

 Suggestie-1: naast de al bestaande ondergrondse containers die per Sfinx gebouw zijn 

gesitueerd. 

 Suggestie-2: aan de rechterkant van de Sfinx aan de overkant van het bruggetje. 

 Suggestie-3: betrokkene pleit voor twee centrale plekken aan de uiteinden van de Sfinx 

gebouwen. Dat wil zeggen één ondergrondse container bij het strandje en de ander bij het 

kruispunt met de Simone de Beauvoirlaan. 

 Suggestie-4: een centrale plek de vlaggemasten.  

 Suggestie-5: bewoners van de Sfinx gebouwen de optie bieden om van een grote 

gezamenlijke container gebruik te maken die in de garage geplaatst kan worden en door de 

VvE beheerd worden. 
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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. Het beleid van de GAD is zo opgesteld dat gescheiden afval zoveel 

mogelijk aan of nabij huis wordt opgehaald én dat het aanbieden van restafval niet makkelijker is dan 

het aanbieden van gescheiden afval. Ten behoeve van woningen zonder tuinruimte voor eigen 

minicontainers, worden ondergrondse containers geplaatst. Omdat de containers bedoeld zijn voor 

het inzamelen van huishoudelijk afval, is het onvermijdelijk dat ze nabij woningen geplaatst moeten 

worden. Het is in principe niet de bedoeling om ondergrondse containers dicht nabij woningen te 

plaatsen die niet op de container zijn aangewezen. De GAD streeft daarom naar het behoud van 

bestaande locaties in de nabijheid van aangesloten woningen. Het is echter niet in alle gevallen 

mogelijk om bestaande locaties te behouden. Indien noodzakelijk zijn daarom nieuwe locaties 

onderzocht.  

 

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 zijn vele alternatieve locaties in het 

afwegingsproces meegenomen. Voor elk van de locaties is er rekening gehouden met locatiecriteria. 

Concept locaties worden nauwkeurig getoetst, hier wordt bij uitstek ook rekening gehouden met 

criteria zoals financiën, loopafstanden en bekabeling in de ondergrond. Voor de aangewezen adressen 

geldt dat de loopafstand tot de ondergrondse containers zoveel mogelijk beperkt wordt gehouden. 

Hierbij wordt er te allen tijde getracht om tot een bevredigende loopafstand voor het merendeel van 

de aangesloten huishoudens te komen. De geplande inzamelcapaciteit van de ondergrondse 

containers dient afgestemd te zijn op het aantal huishoudens dat op de locatie is aangewezen. 

Daarnaast moet het zowel boven- als ondergronds mogelijk zijn om een ondergrondse aanbiedplaats 

te realiseren.  

 

In de huidige situatie is voor elk van de Sfinx gebouwen een ondergrondse restafvalcontainer in 

gebruik. Om invulling te geven aan het vastgestelde beleid is het echter noodzakelijk om eveneens 

aanbiedplaatsen voor verpakkingsafval (pmd) te realiseren. Ten behoeve van de woningen aan de 

Gooimeerpromenade is daarom onderzocht of het mogelijk is om een nieuwe container voor 

verpakkingsafval te plaatsen binnen de bestaande inrichting. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat 

het, vanwege de hoge kosten en het geringe aantal gebruik makende huishoudens, niet wenselijk is 

om over te gaan tot het plaatsen van vijf extra containers naast de al bestaande restafvalcontainers bij 

de Sfinxen. De vijf afzonderlijke locaties hebben dermate weinig gebruikers dat het mogelijk te lang 

duurt voordat de containers vol genoeg zijn om geleegd te worden. De aangedragen optie van 

betrokkene om een aanbiedplaats voor verpakkingsafval naast de bestaande ondergrondse containers 

te plaatsen is om die reden niet toereikend. De huidige aanbiedplaatsen voor restafval in stand 

houden is eveneens geen optie. Dit druist direct in tegen het vastgestelde beleid, waarin het 

aanbieden van restafval niet makkelijker mag zijn dan het aanbieden van gescheiden afval. 

 

De GAD begrijpt de aangedragen bezwaren van betrokkene, omdat de beoogde locatie gelegen is aan 

de overzijde van de appartementencomplexen en in de nabijheid van niet aangewezen woningen.  

Naar aanleiding van de binnengekomen zienswijzen heeft de GAD onderzocht of er locaties te vinden 

zijn die als alternatief kunnen dienen voor locatie HZ078. In overleg met de gemeente Huizen en de 

VVE van de Sfinxen zijn verschillende alternatieven onderzocht. De GAD heeft in het geval van locatie 

HZ078 zorgvuldig gekeken naar de mogelijkheden om ondergrondse  voorzieningen in de nabijheid 

van de gebruikers te plaatsen.  

 

Nader onderzoek wijst uit dat de overige aangedragen suggesties niet als alternatief kunnen dienen 

voor bestaande aanbiedlocatie HZ078. 

 Optie 2: aan de rechterkant van de Sfinx aan de overkant van het bruggetje is niet te 

realiseren, omdat dit niet voldoet aan de criteria aangaande loopafstanden zoals is vastgesteld 
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door het Dagelijks Bestuur in “Richtlijnen Locaties Inzamelvoorzieningen.” De afstand tussen 

een perceel en de aanbiedplaats is vastgesteld op maximaal 75 meter. In uiterste gevallen kan 

een maximale afstand van 125 meter worden gehanteerd. Bij plaatsing aan de overkant van 

het bruggetje wordt deze vastgestelde maximale afstand bij een gedeelte van de gebruikers 

ruimschoots overschreden.    

 Optie 3: aan de uiteinden van de Sfinx gebouwen is eveneens niet toereikend gebleken. 

Plaatsing zou betekenen dat er voor de Sfinx gebouwen nog een extra ondergrondse 

container wordt gerealiseerd. Vanwege het geringe aantal huishoudens is dit niet wenselijk 

gebleken. Bovendien zou dit een onnodige extra investering betekenen. 

 Optie 4: nabij de vlaggenmasten is besproken met de gemeente Huizen. De gemeente Huizen 

heeft aangegeven het niet wenselijk te achten om de locatie ter hoogte van de vlaggenmasten 

te realiseren. De vlaggenmasten dienen behouden te blijven. De benodigde vrije ruimte 

rondom de container is daardoor beperkt, waardoor het niet mogelijk blijkt om de container 

op een veilige manier te ledigen. Bovendien laten kabels en leidingen in de ondergrond het 

niet toe om op deze aangedragen locatie te plaatsen. 

 Optie 5: om bewoners van de Sfinx gebouwen de gelegenheid te bieden van een gezamenlijke 

container gebruik te maken, wordt door de GAD niet als alternatief gezien. De GAD is verplicht 

om inzamelvoorzieningen te realiseren ten behoeve van huishoudens zonder eigen tuinruimte. 

In de afvalstoffenverordening artikel 8 lid 1 is vastgesteld dat huishoudelijke afvalstoffen 

ingezameld moeten worden bij of nabij het perceel. De GAD is niet bij machte om de 

bewoners van de Sfinxen verplicht te stellen gebruik te gaan maken van een gezamenlijke 

container die in de garage dient te worden opgesteld. 

 

In de nabijheid van de aangesloten woningen is er door de GAD geen beter alternatief gevonden. De 

beoogde locatie op de kruising van de Gooimeerpromenade en de Aristoteleslaan is een centrale 

plaats en het meest geschikt bevonden. 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. 

 

Beslissing 

Deze zienswijze heeft aanleiding gegeven om nogmaals onderzoek te doen naar een meer centraal 

gelegen containerlocatie. Ook uit dit extra onderzoek is gebleken dat dit niet mogelijk is. Er is geen 

mogelijkheid voor een wijziging in het betreffende locatieplan of van het aanwijzingsbesluit. In 

samenspraak met de VVE van de Sfinxen en de gemeente Huizen is besloten om de bestaande 

restafvalcontainers nabij de Sfinxen in te richten als aanbiedplaats voor verpakkingsafval (pmd). Voor 

restafval wordt op locatie HZ078 een container geplaatst. Het definitieve aanwijzingsbesluit blijft 

daarom ongewijzigd ten opzichte van het voorlopig aanwijzingsbesluit. 

 

 

Zienswijze HZZW017 

 

In de zienswijze wordt het volgende weergegeven: 

 

- De betrokkene uit bezwaren tegen de plaatsing van de ondergrondse container op locatie HZ078, 

vanwege de grote loopafstand naar de restafvalcontainer. Bewoners van de toegewezen 

appartementencomplexen zijn overwegend op leeftijd, waardoor de afstand als niet-

laagdrempelig wordt aangemerkt.  

- De betrokkene acht het wenselijk om, in plaats van één nieuwe ondergrondse container locatie bij 

de appartementengebouwen van de Sfinx, over te gaan tot plaatsing van vijf duocontainers op de 

al bestaande plaatsen van de single containers. 



Pagina 6 van 19 

- De betrokkene verzoekt om de huidige RVS restafvalcontainers (één bij ieder van de vijf Sfinx 

gebouwen) te vervangen door een RVS of neutrale kleur duocontainer. 

- De betrokkene stelt dat opstal van de afvalstromen in deze situatie inpandig moet worden 

geregeld, waardoor er een capaciteitsprobleem ontstaat. 

- De betrokkene vreest voor stankoverlast en overlast in de vorm van ongedierte. 

- De betrokkene stelt dat het in gebruik nemen van een duocontainer eventuele negatieve 

neveneffecten doet voorkomen.  

 

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. Het beleid van de GAD is zo opgesteld dat gescheiden afval zoveel 

mogelijk aan of nabij huis wordt opgehaald én dat het aanbieden van restafval niet makkelijker is dan 

het aanbieden van gescheiden afval. Ten behoeve van woningen zonder tuinruimte voor eigen 

minicontainers, worden ondergrondse containers geplaatst. Omdat de containers bedoeld zijn voor 

het inzamelen van huishoudelijk afval, is het onvermijdelijk dat ze nabij woningen geplaatst moeten 

worden. De loopafstand tot de ondergrondse containers wordt zoveel mogelijk beperkt gehouden. 

Hierbij wordt er te allen tijde getracht om tot een bevredigende loopafstand voor het merendeel van 

de aangesloten huishoudens te komen. De manier van afval inzamelen en de daarbij horende 

randvoorwaarden zijn voor en door de regio beleidsmatig vastgesteld. Bij de besluitvorming omtrent 

dit regionale beleid is er een procedure gevolgd waarbij er de gelegenheid is geweest tot inspraak, het 

indienen van zienswijzen en het indienen van een eventueel beroep. 

 

De GAD begrijpt dat veranderingen in het inzamelsysteem kunnen leiden tot verontrusting bij 

gebruikers en omwonenden van ondergrondse containers. Bij het inventariseren van mogelijke locaties 

worden verschillende belangen daarom zorgvuldig tegen elkaar afgewogen. Concept locaties worden 

nauwkeurig getoetst, hier wordt bij uitstek ook rekening gehouden met criteria zoals financiën, 

loopafstand en bekabeling in de ondergrond. Om invulling te geven aan het vastgestelde beleid is het 

noodzakelijk om aanbiedplaatsen voor verpakkingsafval (pmd) te realiseren. Ten behoeve van de 

woningen aan de Gooimeerpromenade is daarom onderzocht of het mogelijk is om nieuwe containers 

voor verpakkingsafval te plaatsen binnen de bestaande inrichting.  

 

Nader onderzoek heeft uitgewezen dat het, vanwege de hoge kosten en het geringe aantal gebruik 

makende huishoudens, niet wenselijk is om over te gaan tot het plaatsen van vijf extra containers naast 

de al bestaande restafvalcontainers bij de Sfinxen. De vijf afzonderlijke locaties hebben dermate weinig 

gebruikers dat het mogelijk te lang duurt voordat de containers vol genoeg zijn om geleegd te 

worden. Het plaatsen van een nieuwe duocontainer bij ieder gebouw is besproken tijdens de 

informatiebijeenkomst. Hier heeft de GAD aangegeven dat het vanwege hoge kosten niet acceptabel is 

om een alternatief te zoeken in de vorm van het plaatsen van vijf ondergrondse containers bij de 

afzonderlijke appartementencomplexen.  

 

Desalniettemin begrijpt de GAD de bezwaren van betrokkene. Naar aanleiding van de binnengekomen 

zienswijzen is er daarom meerdere malen contact geweest met afgevaardigden van de Sfinx 

gebouwen. Ter plaatse heeft een gesprek plaatsgevonden, hierin is er gezamenlijk onderzocht op 

welke wijze de bezwaren kunnen worden weggenomen. De GAD heeft naar aanleiding van het gesprek 

drie mogelijke opties voorgedragen.   

 Optie 1: de ondergrondse restafval containers die momenteel bij de gebouwen staan 

veranderen in een PMD container. Bewoners kunnen alle plastic, metalen en 

drinkverpakkingen kwijt nabij het eigen Sfinx gebouw. Voor het restafval moet iedereen naar 

een centrale plaats. De beste optie hiervoor is de locatie zoals beoogd in het 

aanwijzingsbesluit: nabij de Aristoteleslaan. Een eventuele alternatieve optie zag de GAD in het 

plaatsen van een ondergrondse restafvalcontainer nabij de vlaggenmasten. Deze ligt echter 
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meer in het oog van de woningen van de Gooimeerpromenade en zou nog ter goedkeuring 

moeten worden voorgelegd aan de gemeente Huizen. 

 Optie 2: alle huidige ondergrondse containers bij de Sfinx gebouwen verdwijnen. Daarvoor in 

de plaats wordt er bij de Sfinx 2 en Sfinx 4 een duocontainer geplaatst. Bewoners van de Sfinx 

appartementen kunnen hier zowel het restafval als het PMD afval kwijt. De loopafstand wordt 

voor de bewoners van alle vijf appartementencomplexen op deze manier zoveel mogelijk 

ingeperkt. 

Naar aanleiding van een vervolg gesprek op het kantoor van de GAD is nog een derde optie 

voorgedragen: 

 Optie 3: er worden drie duocontainers geplaatst bij de Sfinx gebouwen. Bewoners van de 

Sfinxen bepalen in overeenstemming met elkaar voor welk van de gebouwen deze 

duocontainers worden gerealiseerd.  

 

Op locatie is afgesproken dat de verschillende opties ter keuze aan bewoners zouden worden 

voorgelegd. Naar aanleiding van het bovenstaande is vanuit de vijf Sfinx gebouwen gereageerd. De 

meerderheid heeft daarbij aangegeven dat het wenselijk is om optie 1 te handhaven. De GAD sluit zich 

hierbij aan en komt daarmee tegemoet aan de wens van de bewoners. Omdat het grootste gedeelte 

van het huishoudelijk afval uit verpakkingsmateriaal bestaat blijft de loopafstand daarmee zoveel 

mogelijk beperkt. De restafval container zal aan de Aristoteleslaan worden geplaatst, omdat een 

locatie nabij de vlaggenmasten door de gemeente Huizen niet akkoord is bevonden. De restafval 

container zal afgesloten worden en kan geopend worden met een elektronische sleutel, de 

milieudruppel. De container is te alle tijden te gebruiken door aangewezen gebruikers. Het is 

zodoende niet noodzakelijk om huishoudelijk afval inpandig op te slaan.  

 

De GAD maakt bij het plaatsen van ondergrondse containers gebruik van de daarvoor aangeschafte 

ondergrondse containers. Hierbij geldt dat er, voor de hele regio Gooi en Vechtstreek, gebruik wordt 

gemaakt van uniforme materialen en kleuren. De ondergrondse containers worden in principe niet 

aangepast aan individuele wensen, zo ook de container aan de Aristoteleslaan niet. De bestaande 

containers nabij de Sfinx gebouwen zullen vanwege de architectonische inpassing indien mogelijk de 

huidige RVS kleuren behouden. 

 

Beslissing 

Deze zienswijze heeft aanleiding gegeven om nogmaals onderzoek te doen naar de mogelijkheden om 

een aanbiedplaats te realiseren in de nabijheid van de gebruikers. Ook uit dit extra onderzoek is 

gebleken dat dit niet mogelijk is. Er is geen mogelijkheid voor een wijziging in het betreffende 

locatieplan of van het aanwijzingsbesluit. In samenspraak met de VVE van de Sfinxen en de gemeente 

Huizen is besloten om de bestaande restafvalcontainers nabij de Sfinxen in te richten als aanbiedplaats 

voor verpakkingsafval (pmd). De RVS kleur van de containers nabij de Sfinx gebouwen blijft indien 

mogelijk behouden. Voor restafval wordt op locatie HZ078 een container geplaatst. Het definitieve 

aanwijzingsbesluit blijft daarom ongewijzigd ten opzichte van het voorlopig aanwijzingsbesluit. 

 

 

Zienswijze HZZW019 

 

In de zienswijze wordt het volgende weergegeven: 

 

- De betrokkenen uiten bezwaren tegen de plaatsing van de ondergrondse container op locatie 

HZ078. 

- De betrokkenen vrezen voor negatieve effecten voor omwonenden in de vorm van geluid- en 

stankoverlast. In de huidige situatie heeft men last van het gebruik van vrachtwagens. Men vreest 

dat dit in de toekomstige situatie zal toenemen.  
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- De betrokkenen geven aan dat het logischer zou zijn om de ondergrondse container te plaatsen 

bij de daadwerkelijke gebruikers en niet voor de appartementen van bewoners die er geen gebruik 

van gaan maken.  

- De betrokkene verzoekt om een andere locatie voor de ondergrondse container en draagt 

alternatieve locaties aan: 

 Suggestie-1:  de mensen die op de ondergrondse restafvalcontainer zijn aangewezen een 

eigen restafval minicontainer geven. 

 Suggestie-2:  een extra container naast de andere twee ondergrondse containers plaatsen. 

 Suggestie-3: bij de middelste Sfinx een bestaande ondergrondse restafval container 

behouden waar de bewoners van de Sfinx appartementen op worden aangesloten. 

 

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. Het beleid van de GAD is zo opgesteld dat gescheiden afval zoveel 

mogelijk aan of nabij huis wordt opgehaald én dat het aanbieden van restafval niet makkelijker is dan 

het aanbieden van gescheiden afval. Ten behoeve van woningen zonder tuinruimte voor eigen 

minicontainers, worden ondergrondse containers geplaatst. Om invulling te geven aan het 

vastgestelde beleid is het noodzakelijk om naast containers voor restafval ook aanbiedplaatsen voor 

verpakkingsafval (pmd) te realiseren. Omdat de containers bedoeld zijn voor het inzamelen van 

huishoudelijk afval, is het onvermijdelijk dat ze nabij woningen geplaatst moeten worden. Het is in 

principe niet de bedoeling om ondergrondse containers dicht nabij woningen te plaatsen die niet op 

de container zijn aangewezen. De GAD streeft daarom naar het behoud van bestaande locaties in de 

nabijheid van aangesloten woningen. Het is echter niet in alle gevallen mogelijk om bestaande locaties 

te behouden. Indien noodzakelijk zijn daarom nieuwe locaties onderzocht. 

 

Bij het vaststellen van de conceptlocaties zijn vele alternatieve locaties in het afwegingsproces 

meegenomen. Voor elk van de locaties is er rekening gehouden met locatiecriteria. Concept locaties 

worden nauwkeurig getoetst, hier wordt bij uitstek ook rekening gehouden met criteria zoals financiën, 

loopafstanden en bekabeling in de ondergrond. De GAD begrijpt dat veranderingen in het 

inzamelsysteem kunnen leiden tot verontrusting bij gebruikers en omwonenden van ondergrondse 

containers. Bij het inventariseren van mogelijke locaties worden verschillende belangen daarom 

zorgvuldig tegen elkaar afgewogen. Voor de aangewezen adressen geldt dat de loopafstand tot de 

ondergrondse containers zoveel mogelijk beperkt wordt gehouden. Hierbij wordt er te allen tijde 

getracht om tot een bevredigende loopafstand voor het merendeel van de aangesloten huishoudens 

te komen. De geplande inzamelcapaciteit van de ondergrondse containers dient afgestemd te zijn op 

het aantal huishoudens dat op de locatie is aangewezen. Daarnaast moet het zowel boven- als 

ondergronds mogelijk zijn om een ondergrondse aanbiedplaats te realiseren.  

 

De GAD begrijpt de aangedragen bezwaren van betrokkene, omdat de beoogde locatie gelegen is aan 

de overzijde van de appartementencomplexen en in de nabijheid van niet aangewezen woningen.  

Naar aanleiding van de binnengekomen zienswijzen heeft de GAD onderzocht of er locaties te vinden 

zijn die als alternatief kunnen dienen voor locatie HZ078. In overleg met de gemeente Huizen en de 

VVE van de Sfinxen zijn verschillende alternatieven onderzocht. De GAD heeft in het geval van locatie 

HZ078 zorgvuldig gekeken naar de mogelijkheden om ondergrondse  voorzieningen in de nabijheid 

van de gebruikers te plaatsen.  

 

In de huidige situatie is voor elk van de Sfinx gebouwen een ondergrondse restafvalcontainer in 

gebruik. Ten behoeve van de woningen aan de Gooimeerpromenade is daarom onderzocht of het 

mogelijk is om een nieuwe container voor verpakkingsafval te plaatsen binnen de bestaande inrichting. 

Nader onderzoek heeft uitgewezen dat het, vanwege de hoge kosten en het geringe aantal gebruik 

makende huishoudens, niet wenselijk is om over te gaan tot het plaatsen van vijf extra containers naast 
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de al bestaande restafvalcontainers bij de Sfinxen. De vijf afzonderlijke locaties hebben dermate weinig 

gebruikers dat het mogelijk te lang duurt voordat de containers vol genoeg zijn om geleegd te 

worden. De aangedragen tweede optie van betrokkene om een aanbiedplaats voor verpakkingsafval 

naast de bestaande ondergrondse containers te plaatsen is om die reden niet toereikend. De huidige 

aanbiedplaatsen voor restafval in stand houden is eveneens geen optie. Dit druist direct in tegen het 

vastgestelde beleid, waarin het aanbieden van restafval niet makkelijker mag zijn dan het aanbieden 

van gescheiden afval. 

 

Nader onderzoek wijst uit dat de overige aangedragen suggesties niet als alternatief kunnen dienen 

voor bestaande aanbiedlocatie HZ078. 

 Optie 1: bewoners van de Sfinx een eigen restafval minicontainer geven, wordt door de GAD 

niet als alternatief gezien. De GAD is verplicht om inzamelvoorzieningen te realiseren ten 

behoeve van huishoudens zonder eigen tuinruimte. In de afvalstoffenverordening artikel 8 lid 

1 is vastgesteld dat huishoudelijke afvalstoffen ingezameld moeten worden bij of nabij het 

perceel. De GAD is niet bij machte om de bewoners van de Sfinxen verplicht te stellen gebruik 

te gaan maken van minicontainers die in de garage dienen te worden opgesteld. 

 Optie 3: bij de middelste Sfinx de bestaande restafval container behouden, wordt door de GAD 

eveneens niet als mogelijk alternatief gezien. Het beleid rondom het inzamelen van 

huishoudelijk afval is zo ingericht dat het aanbieden van restafval niet makkelijker mag zijn 

dan het aanbieden van gescheiden afval. Bij een gedeelte van de bewoners van de Sfinx zal dit 

in deze situatie wel het geval zijn. In samenspraak met de gemeente Huizen is besloten om 

vast te houden aan de beoogde locatie.      

 

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. Mogelijke overlast die direct of indirect door de containerlocatie ervaren kan 

worden, is niet volledig uit te sluiten. Uiteraard ziet de GAD het als haar verantwoordelijkheid om al 

het mogelijke te doen om iedere vorm van overlast te voorkomen. Voor zover dit echter om 

subjectieve ervaringen gaat of om gedrag waarop de GAD geen invloed kan hebben, is de ervaring van 

overlast niet altijd door de GAD te voorkomen. Wel zal de GAD ook in deze gevallen zich inspannen 

om samen met bewoners tot oplossingen te komen. 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.   

 

Beslissing 

Deze zienswijze heeft aanleiding gegeven om nogmaals onderzoek te doen naar een meer centraal 

gelegen containerlocatie. Ook uit dit extra onderzoek is gebleken dat dit niet mogelijk is. Er is geen 

mogelijkheid voor een wijziging in het betreffende locatieplan of van het aanwijzingsbesluit. In 

samenspraak met de VVE van de Sfinxen en de gemeente Huizen is besloten om de bestaande 

restafvalcontainers nabij de Sfinxen in te richten als aanbiedplaats voor verpakkingsafval (pmd). Voor 
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restafval wordt op locatie HZ078 een container geplaatst. Het definitieve aanwijzingsbesluit blijft 

daarom ongewijzigd ten opzichte van het voorlopig aanwijzingsbesluit. 

 

 

 

Aanwijzingsbesluit: OVC2017-1a-HZ052-17.0006908 

 

Voor dit betreffende aanwijzingsbesluit zijn er twee zienswijzen ontvangen: HZZW007 en HZZW014 

 

Zienswijze HZZW007 

 

In de zienswijze wordt het volgende weergegeven: 

 

- De betrokkene uit bezwaren tegen de plaatsing van de ondergrondse container op locatie HZ052 

en stelt dat het verlies van parkeerruimte ongewenst is. Betrokkene haalt aan dat er momenteel al 

problemen zijn op het gebied van parkeervoorzieningen in de wijk. 

- De betrokkene vreest voor negatieve effecten in de vorm van geluidsoverlast voor omwonenden.  

- De betrokkene stelt dat de aangewezen locatie te ver is voor bewoners van de Zomerkade. 

- De betrokkene vraagt zich af of de bewoners van de Eem en Zomerkade, die momenteel gebruik 

maken van minicontainers, ook gebruik van de ondergrondse container kunnen maken. 

Betrokkene deelt mede dat deze bewoners momenteel de minicontainers aanbieden vlak naast de 

beoogde locatie op HZ052.  

- De betrokkene verzoekt om een andere locatie voor de ondergrondse container en draagt een 

alternatieve locatie aan: 

 Suggestie-1: in het perkje naast de al bestaande bovengrondse container tegenover het adres 

Gouwe 34.   

 

Reactie GAD 

Het beleid van de GAD is zo opgesteld dat gescheiden afval zoveel mogelijk aan of nabij huis wordt 

opgehaald én dat het aanbieden van restafval niet makkelijker is dan het aanbieden van gescheiden 

afval. Ten behoeve van woningen zonder tuinruimte voor eigen minicontainers worden ondergrondse 

containers geplaatst. Omdat de containers bedoeld zijn voor het inzamelen van huishoudelijk afval, is 

het onvermijdelijk dat ze nabij woningen geplaatst moeten worden. Verlies van de huidige functie van 

het daarvoor benodigde stukje openbare ruimte is daar een gevolg van. In dit geval zou dat 

parkeerruimte zijn, in andere gevallen kan het gaan om een stuk openbaar groen.  

 

Er is door meerdere bewoners – al dan niet via zienswijzen – aangegeven dat er momenteel al te 

weinig parkeerruimte is en er dus geen parkeervakken opgeheven kunnen worden voor het plaatsen 

van een ondergrondse container. Naar aanleiding van deze reacties is nogmaals gekeken welke andere 

mogelijkheden er zijn. Een mogelijkheid die in twee varianten aanvullend onderzocht is, is het plaatsen 

van de container in een van de beide groenstroken naast de toegang naar het parkeerterrein, ter 

hoogte van de adressen Gouwe 32 en 34. De container zou op beide van deze plekken echter dicht bij 

de tegenovergelegen woningen komen te staan, wat tot mogelijke ervaring van overlast leidt. 

Verkeerstechnisch zijn beide locaties opnieuw getoetst en ongeschikt bevonden. Om lediging van de 

ondergrondse container mogelijk te maken zou de ledigingswagen naar beide locaties een langer stuk 

achteruit moeten rijden, waarbij dit zeker in het laatste smalle gedeelte niet goed mogelijk is en 

eveneens gevaarlijk. Uit locatiebezoeken met de vrachtwagen is gebleken dat de geplande 

containerlocatie wel goed en veilig te bereiken is door de ledigingswagen. Plaatsing van een 

ondergrondse container op de door betrokkene aangedragen plaats tegenover Gouwe 34 is 

bovendien onmogelijk vanwege de aanwezigheid van kabels en leidingen in de ondergrond. Het 

verleggen van de aanwezige kabels en leidingen gaat met onnodig hoge kosten gepaard. Bij plaatsing 

van een ondergrondse container in het perkje bij de bestaande bovengrondse container gaat een stuk 
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openbaar groen (onder andere een grote boom) verloren. De gemeente Huizen heeft haar voorkeur 

uitgesproken voor het behoud van de groenvoorzieningen in de omgeving. Verlies van een stuk 

openbaar groen in de straat, wordt om die reden waar mogelijk vermeden. Bovenstaande redenen 

maken dat de GAD vasthoudt aan de beoogde locatie HZ052.   

 

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. Een mogelijke vorm van overlast 

is inderdaad het geluid van gebruikers van de container en van de container zelf. De container is zo 

geluidsarm als mogelijk geconstrueerd. Dat neemt niet weg dat er door de direct omwonenden geen 

geluidsoverlast ervaren kan worden. 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. 

 

De ondergrondse container is bedoeld voor de woningen aan de Zomerkade, Gouwe en Eem, die niet 

over tuinruimte beschikken om daar eigen minicontainers te plaatsen. De aangewezen woningen zijn 

herkenbaar weergegeven op de bij het conceptbesluit toegevoegde plattegrond. Bewoners van andere 

dan de aangewezen adressen hebben eigen minicontainers en hoeven en kunnen daarom geen 

gebruik maken van de ondergrondse container. De loopafstand van de containerlocatie tot de 

aangewezen adressen bedraagt maximaal 110 meter. Voor de adressen aan de Zomerkade geldt dat er 

wordt voldaan aan de loopafstanden zoals vastgesteld in “Richtlijnen Locaties Inzamelvoorzieningen”, 
als deze gebruik maken van de uitgang aan de voorkant van het appartementencomplex. 

 

Beslissing 

Rekening houdend met het belang dat in de omgeving van locatie HZ052 aan parkeerruimte wordt 

gehecht, is gezocht naar een alternatieve locatie. De nadelen van mogelijke alternatieve locaties 

worden als zwaarwegender beoordeeld dan het verlies van parkeerruimte. Locatie HZ052 wordt om 

die reden niet gewijzigd. Het definitieve aanwijzingsbesluit blijft daarom ongewijzigd ten opzichte van 

het voorlopig aanwijzingsbesluit. 

 

 

Zienswijze HZZW014 

 

In de zienswijze wordt het volgende weergegeven: 

 

- De betrokkene verzoekt om meer duidelijkheid omtrent de locatie en vraagt zich af of de 

ondergrondse container op locatie HZ052 gesitueerd is aan de linker-  of rechterkant van de 

bestaande boom. 

- De betrokkene uit bezwaren tegen de plaatsing van de ondergrondse container op locatie HZ052 

en stelt dat het verlies van parkeerruimte ongewenst is. Betrokkene haalt aan dat er momenteel al 

problemen zijn op het gebied van parkeervoorzieningen in de wijk. 

- De betrokkene geeft aan dat het ledigen van de ondergrondse containers op locatie HZ052 niet 

haalbaar is, omdat de toegang tot het woonerf moeilijk bereikbaar is voor het type vrachtauto dat 

wordt gebruikt.   

- De betrokkene heeft vragen met betrekking tot het type containers dat op locatie wordt geplaatst. 

Betrokkene geeft aan dat er uit de brieven duidelijk naar voren komt dat er een rest/pmd 

container zal worden geplaatst, maar vraagt zich af wat er met de huidige gft containers gebeurt. 

- De betrokkene is van mening dat de gft containers nabij de bijbehorende wijk/woonhuizen dienen 

te worden geplaatst en pleit voor het in stand houden van de bestaande locaties voor gft afval. 

- De betrokkene geeft aan zich zorgen te maken over negatieve neveneffecten in de vorm van 

zwerfafval. Betrokkene pleit voor een slot op de containers om dit te voorkomen. 
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- De betrokkene verzoekt om een andere locatie voor de ondergrondse container en draagt 

alternatieve locaties aan: 

 Suggestie-1: een containerlocatie voor de flat aan de Zomerkade 306-352 naast de 

parkeerplaatsen. 

 Suggestie-2: een containerlocatie op de hoek Eem/Westkade bij de huidige gft container. 

 

Reactie GAD 

Het beleid van de GAD is zo opgesteld dat gescheiden afval zoveel mogelijk aan of nabij huis wordt 

opgehaald én dat het aanbieden van restafval niet makkelijker is dan het aanbieden van gescheiden 

afval. Ten behoeve van woningen zonder tuinruimte voor eigen minicontainers worden ondergrondse 

containers geplaatst. Omdat de containers bedoeld zijn voor het inzamelen van huishoudelijk afval, is 

het onvermijdelijk dat ze nabij woningen geplaatst moeten worden. Verlies van de huidige functie van 

het daarvoor benodigde stukje openbare ruimte is daar een gevolg van. In dit geval zou dat 

parkeerruimte zijn. Er is door meerdere bewoners – al dan niet via zienswijzen – aangegeven dat er 

momenteel al te weinig parkeerruimte is en er dus geen parkeervakken opgeheven kunnen worden 

voor het plaatsen van een ondergrondse container. Naar aanleiding van deze reacties is nogmaals 

gekeken welke andere mogelijkheden er zijn. De aangedragen suggesties zijn beiden geen goed 

alternatief, omdat dit de loopafstanden voor de gebruikers onnodig groot zou maken.  

 

Een andere mogelijkheid die in twee varianten aanvullend onderzocht is, is het plaatsen van de 

container in een van de beide groenstroken naast de toegang naar het parkeerterrein, ter hoogte van 

de adressen Gouwe 32 en 34. De container zou op beide van deze plekken echter dicht bij de 

tegenovergelegen woningen komen te staan, wat tot mogelijke ervaring van overlast leidt. 

Verkeerstechnisch zijn beide locaties opnieuw getoetst en ongeschikt bevonden. Om lediging van de 

ondergrondse container mogelijk te maken zou de ledigingswagen naar beide locaties een langer stuk 

achteruit moeten rijden, waarbij dit zeker in het laatste smalle gedeelte niet goed mogelijk en 

eveneens gevaarlijk. Uit locatiebezoeken met de vrachtwagen is gebleken dat de geplande 

containerlocatie wel goed en veilig te bereiken is door de ledigingswagen. 

 

De container is – vanaf de rijbaan gezien – aan de rechterkant van de boom gepland. Hierdoor zullen 

twee parkeervakken verdwijnen. De nadelen en onmogelijkheden van alternatieve locaties zijn door de 

GAD zwaarwegender bevonden dan het verlies van parkeerruimte. 

 

Op de locatie wordt één ondergrondse container geplaatst die uit twee delen bestaat en twee 

openingen heeft. Eén deel van de container is bestemd voor restafval en het andere deel voor 

verpakkingsafval (pmd). De restafval opening is afgesloten en kan geopend worden met een 

elektronische sleutel, de milieudruppel. Verder zal er op of nabij de containerlocatie een bovengrondse 

container voor gft afval geplaatst worden. Het voorstel om de containers voor gft afval zoveel mogelijk 

op plekken van de huidige containers te zetten wordt overgenomen. 

 

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. 
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Beslissing 

Rekening houdend met het belang dat in de omgeving van locatie HZ052 aan parkeerruimte wordt 

gehecht, is gezocht naar een alternatieve locatie. De nadelen van mogelijke alternatieve locaties 

worden als zwaarwegender beoordeeld dan het verlies van parkeerruimte. Locatie HZ052 wordt om 

die reden niet gewijzigd. Het definitieve aanwijzingsbesluit blijft daarom ongewijzigd ten opzichte van 

het voorlopig aanwijzingsbesluit. 

 

 

 

Aanwijzingsbesluit: OVC2017-1a-HZ074-17.0006908 
 

Voor dit betreffende aanwijzingsbesluit is er één zienswijze ontvangen: HZZW008 

 

Zienswijze HZZW008 

Zienswijze is ingetrokken. 

 

 

 

Aanwijzingsbesluit: OVC2017-1a-HZ075-17.0006908 

 

Voor dit betreffende aanwijzingsbesluit is er één zienswijze ontvangen: HZZW009 

 

Zienswijze HZZW009 

 

In de zienswijze wordt het volgende weergegeven: 

 

- De betrokkene uit bezwaren tegen de plaatsing van de ondergrondse container op locatie HZ075 

en stelt dat de beoogde locatie te smal is om een ondergrondse container te plaatsen.  

- De betrokkene verzoekt om een andere locatie voor de ondergrondse container en draagt een 

alternatieve locatie aan: 

 Suggestie-1: in het eerste parkeervak. Betrokkene deelt mede dat de parkeerplaats nooit vol is. 

 

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. Het beleid van de GAD is zo opgesteld dat gescheiden afval zoveel 

mogelijk aan of nabij huis wordt opgehaald én dat het aanbieden van restafval niet makkelijker is dan 

het aanbieden van gescheiden afval. Ten behoeve van woningen zonder tuinruimte voor eigen 

minicontainers, worden ondergrondse containers geplaatst. Omdat de containers bedoeld zijn voor 

het inzamelen van huishoudelijk afval, is het onvermijdelijk dat ze nabij woningen geplaatst moeten 

worden. Verlies van de huidige functie van het daarvoor benodigde stukje openbare ruimte is daar een 

gevolg van. In dit geval zou dat parkeerruimte zijn. Op de betreffende locatie is het verlies aan 

parkeerruimte overigens geen zwaarwegend argument, omdat in de directe omgeving nog voldoende 

parkeercapaciteit beschikbaar is. Bij het vaststellen van de conceptlocaties zijn verschillende 

alternatieve locaties in het afwegingsproces meegenomen. Concept locaties worden nauwkeurig 

getoetst, hierbij wordt ook rekening gehouden met andere criteria zoals overlast en veiligheid. De 

aangedragen alternatieve locatie is gelegen langs een drukke doorgaande weg. Om veiligheidsreden 

acht de GAD dit geen geschikte locatie. Locatie HZ075 aan de Hunze wordt als veilig aangemerkt. Uit 

vooronderzoek is gebleken dat er voldoende ruimte is om de ondergrondse containers met ons 

inzamelvoertuig te ledigen.  
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Beslissing  

Er is geen aanleiding voor een wijziging in het betreffende locatieplan of van het aanwijzingsbesluit. 

Het definitieve aanwijzingsbesluit blijft daarom ongewijzigd ten opzichte van het voorlopig 

aanwijzingsbesluit. 

 

 

 

Aanwijzingsbesluit: OVC2017-1a-HZ049-17.0006908 
 

Voor dit betreffende aanwijzingsbesluit zijn er twee zienswijzen ontvangen: HZZW013 en HZZW025 

 

Zienswijze HZZW013  

 

In de zienswijze wordt het volgende weergegeven: 

 

- De betrokkene geeft aan dat het vanwege gezondheidsredenen niet mogelijk is om de afstand tot 

de ondergrondse container op locatie HZ049 af te leggen.  

- De betrokkene geeft aan dat locatie HZ049 vanwege de positie en  de daarbij horende drempel 

niet rolstoeltoegankelijk is. 

- De betrokkene geeft aan dat het in gebruik nemen van minicontainers aan huis geen gepaste 

oplossing is, omdat het niet haalbaar is om de minicontainers met de rolstoel aan de weg te 

zetten. 

- De betrokkene verzoekt om de huidige locatie met het nummer RO-189 nabij het 

appartementencomplex te behouden. 

 

Reactie GAD 

In het concept locatieplan voor ondergrondse restafval en pmd containers is de ondergrondse 

container op de huidige locatie RO-189 niet opgenomen. De reden hiervoor is dat zowel deze locatie 

als locatie HZ049 ieder dermate weinig gebruikers heeft dat het mogelijk te lang duurt voordat de 

containers vol genoeg zijn om geleegd te worden. Het is echter een mogelijkheid om ook de huidige 

locatie RO-189 in het locatieplan op te nemen. 

 

Iedere locatie voor ondergrondse restafval en/of pmd containers wordt zodanig aangelegd of 

aangepast, dat de locatie ook voor minider validen toegankelijk is. Dat betekent dat de containers ook 

bereikbaar moeten zijn voor rolstoelgebruikers. 

 

Beslissing  

Het locatieplan voor ondergrondse containers wordt aangepast door toevoeging van de huidige 

locatie RO-189 Jotterpad. Alle betrokkenen en belanghebbenden worden over deze wijziging 

geïnformeerd middels het definitief aanwijzingsbesluit. Als blijkt dat de container op deze en/of op 

locatie HZ049 overlast geeft doordat deze niet vaak genoeg geleegd hoeft te worden, wordt in overleg 

met bewoners besloten welke van de twee containers komt te vervallen.  

 

 

Zienswijze HZZW025  

 

In de zienswijze wordt het volgende weergegeven: 

 

- De betrokkenen uiten bezwaren tegen het verdwijnen van de verzamelcontainer voor het 

appartementencomplex. 
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- De betrokkenen geven aan dat het besluit om één verzamelcontainer te gaan gebruiken voor twee 

appartementencomplexen niet in samenspraak met bewoners tot stand is gekomen. Er zou enkel 

een informatieve brief zijn verzonden. 

- De betrokkenen geven aan dat de geplande container op locatie HZ049 binnen een mum van tijd 

vol zal zitten. In de huidige situatie zijn er vijftien appartementen op de container aangesloten en 

is er soms al sprake van een volle container. 

- De aangewezen locatie is voor de betrokkenen moeilijker bereikbaar. Voor minder validen is de 

containerlocatie vanwege de afstand en ligging niet als laagdrempelig te bestempelen.  

- De betrokkenen zien het opheffen van de huidige container als kapitaalvernietiging. Deze zou 

immers ook tot verzamelcontainer kunnen worden omgebouwd. 

- De betrokkenen zijn van mening dat de beoogde wijzigingen het scheiden van afval niet 

makkelijker maakt. 

 

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. Het beleid van de GAD is zo opgesteld dat gescheiden afval zoveel 

mogelijk aan of nabij huis wordt opgehaald én dat het aanbieden van restafval niet makkelijker is dan 

het aanbieden van gescheiden afval. Ten behoeve van woningen zonder tuinruimte voor eigen 

minicontainers, worden ondergrondse containers geplaatst. Omdat de containers bedoeld zijn voor 

het inzamelen van huishoudelijk afval, is het onvermijdelijk dat ze nabij woningen geplaatst moeten 

worden. De loopafstand tot de ondergrondse containers wordt zoveel mogelijk beperkt gehouden. 

Hierbij wordt er te allen tijde getracht om tot een bevredigende loopafstand voor het merendeel van 

de aangesloten huishoudens te komen. De manier van afval inzamelen en de daarbij horende 

randvoorwaarden zijn voor en door de regio beleidsmatig vastgesteld. Bij de besluitvorming omtrent 

dit regionale beleid is er een procedure gevolgd waarbij er de gelegenheid is geweest tot inspraak, het 

indienen van zienswijzen en het indienen van een eventueel beroep. 

 

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. Mogelijke overlast die direct of indirect door de 

containerlocatie ervaren kan worden, is niet volledig uit te sluiten. Uiteraard ziet de GAD het als haar 

verantwoordelijkheid om al het mogelijke te doen om iedere vorm van overlast te voorkomen. Voor 

zover dit echter om subjectieve ervaringen gaat of om gedrag waarop de GAD geen invloed kan 

hebben, is de ervaring van overlast niet altijd door de GAD te voorkomen. Wel zal de GAD ook in deze 

gevallen zich inspannen om samen met bewoners tot oplossingen te komen. 

 

De GAD streeft in principe naar het behoud van bestaande locaties. Het is echter niet in alle gevallen 

mogelijk om bestaande locaties te behouden. Iedere locatie voor ondergrondse restafval en/of pmd 

containers wordt zodanig aangelegd of aangepast, dat de locatie ook voor minder validen toegankelijk 

is. Dat betekent dat de containers ook bereikbaar moeten zijn voor rolstoelgebruikers. 

In het concept locatieplan voor ondergrondse restafval en pmd containers is de ondergrondse 

container op de huidige locatie RO-189 niet opgenomen. De reden hiervoor is dat zowel deze locatie 

als locatie HZ049 ieder dermate weinig gebruikers heeft dat het mogelijk te lang duurt voordat de 

containers vol genoeg zijn om geleegd te worden. Het is echter een mogelijkheid om ook de huidige 

locatie RO-189 in het locatieplan op te nemen.  

 

Beslissing  

Het locatieplan voor ondergrondse containers wordt aangepast door toevoeging van de huidige 

locatie RO-189 Jotterpad. Alle betrokkenen en belanghebbenden worden over deze wijziging 

geïnformeerd middels het definitief aanwijzingsbesluit. Als blijkt dat de container op deze en/of op 
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locatie HZ049 overlast geeft doordat deze niet vaak genoeg geleegd hoeft te worden, wordt in overleg 

met bewoners besloten welke van de twee containers komt te vervallen.  

 

 

 

Aanwijzingsbesluit: OVC2017-1a-HZ060-17.0006908 

 
Voor dit betreffende aanwijzingsbesluit zijn er twee zienswijzen ontvangen: HZZW015 en HZZW024 

 
Zienswijze HZZW015 

 

In de zienswijze wordt het volgende weergegeven: 

 

- De betrokkene stelt dat er een verkeerde aanname is gedaan bij een aantal toegewezen 

huisadressen op locatie HZ060. De adressen zouden ten onrechte als laagbouw met beperkte 

ruimte zijn aangemerkt, omdat er zowel een voortuin (12m2) als een achtertuin (70m2) aanwezig 

is.  

- De betrokkene is van mening dat deze woningen als reguliere woningen zouden moeten worden 

aangemerkt en als zodanig in de gelegenheid gesteld zouden moeten worden om gebruik te 

maken van minicontainers aan huis.  

- De betrokkene geeft aan dat het aanbieden van huishoudelijk afval via minicontainers tot op 

heden probleemloos is verlopen en acht een plotselinge wijziging voor woningen met een 

vergelijkbaar woningtype als de niet aangesloten woningen onwenselijk.  

- De betrokkene vervolgt dat het verlies van parkeerruimte ongewenst is. Betrokkene haalt aan dat 

er momenteel al problemen zijn op het gebied van parkeervoorzieningen in de wijk. 

- De betrokkene vreest voor het bijplaatsen van afval op locatie HZ060 en voorziet negatieve 

effecten in de vorm van overlast voor omwonenden. 

- De betrokkene verzoekt om het aanwijzingsbesluit aan te passen en de inzamelmethode voor de 

huishoudens met voldoende buitenruimte te wijzigen.  

 

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 gft en 

etensresten, papier en karton 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, krijgt de betrokkene de beschikking over een set minicontainers voor restafval, gft en 

etensresten, papier en karton en verpakkingsafval. Het adres blijft aangewezen op ondergrondse 

containerlocatie HZ060 en om die reden blijft de betrokkene post ontvangen met betrekking tot deze 

aanwijzing. Zolang betrokkenen gebruik wenst te maken van minicontainers is deze aanwijzing echter 

een formaliteit, omdat betrokkene geen toegangssleutel voor de ondergrondse containers beschikbaar 

gesteld wordt. 

 

 

Zienswijze HZZW024  

 

In de zienswijze wordt het volgende weergegeven: 

 



Pagina 17 van 19 

- De betrokkene uit bezwaren tegen de wijziging van het inzamelschema van 2017 en de 

veranderingen in ledigingsfrequentie van de restafvalcontainer. 

- De betrokkene uit bezwaren tegen het plaatsen van ondergrondse containers op locatie HZ060/ 

Abbert-Wadden. 

- De betrokkene geeft aan dat de huidige bovengrondse gft container doorgaans te vies is. Het zou 

nu al tot overlast leiden in de vorm van stank en het bijplaatsen van afval.  

- De betrokkene geeft aan dat ondergrondse containers geregeld stuk zijn, waardoor mensen het 

afval rond de container plaatsen. 

- De betrokkene vreest dat je minder afval kwijt kunt dan waar je normaal recht op hebt. 

- De betrokkene vervolgt dat containers vaak te vol zijn en te weinig worden geleegd met alle 

gevolgen van dien. 

 

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. Het beleid van de GAD is zo opgesteld dat gescheiden afval zoveel 

mogelijk aan of nabij huis wordt opgehaald én dat het aanbieden van restafval niet makkelijker is dan 

het aanbieden van gescheiden afval. Uit onderzoek blijkt dat restafval voor ongeveer tien tot twintig 

procent uit daadwerkelijk restafval bestaat. Ruim veertig tot vijftig procent van het restafval bestaat uit 

verpakkingsafval (pmd) en voor het overige deel uit andere te scheiden afvalstromen, voornamelijk gft 

en papier. Bij goed afval scheiden is het mogelijk om uit te komen met een ophaalfrequentie van eens 

in de drie weken. In de hele Regio Gooi en Vechtstreek wordt het ophalen van restafval aan huis 

daarom teruggebracht naar eens in de drie weken. Een ieder wordt in de gelegenheid gesteld om 

verpakkingsafval (pmd) aan te bieden, welke eens in de drie weken aan huis wordt opgehaald. Waar 

voorheen drie keer in de zes weken restafval werd opgehaald, zijn er nu dus vier momenten in de zes 

weken dat het huishoudelijk pmd- en restafval aan huis wordt opgehaald. Dat is een verhoging van het 

aantal ledigingsmomenten ten opzichte van de oude situatie. 

     

Ten behoeve van woningen zonder tuinruimte voor eigen minicontainers, worden ondergrondse 

containers geplaatst. Omdat de containers bedoeld zijn voor het inzamelen van huishoudelijk afval, is 

het onvermijdelijk dat ze nabij woningen geplaatst moeten worden. Mogelijke overlast die direct of 

indirect door de containerlocatie ervaren kan worden, is daarom niet uit te sluiten. Uiteraard ziet de 

GAD het als haar verantwoordelijkheid om al het mogelijke te doen om iedere vorm van overlast te 

voorkomen. Voor zover dit echter om subjectieve ervaringen gaat of om gedrag waarop de GAD geen 

invloed kan hebben, is de ervaring van overlast niet altijd door de GAD te voorkomen. Wel zal de GAD 

ook in deze gevallen zich inspannen om samen met bewoners tot oplossingen te komen. 

 

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. Bewoners hebben daardoor 

voldoende mogelijkheden om het afval aan te bieden. 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.   
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Beslissing  

Er is geen aanleiding voor een wijziging in het betreffende locatieplan of van het aanwijzingsbesluit. 

Het definitieve aanwijzingsbesluit blijft daarom ongewijzigd ten opzichte van het voorlopig 

aanwijzingsbesluit. 

 

Aanwijzingsbesluit: OVC2017-1a-HZ021-17.0006908 
 

Voor dit betreffende aanwijzingsbesluit is er één zienswijze ontvangen: HZZW020 

 

Zienswijze HZZW020 

 

In de zienswijze wordt het volgende weergegeven: 

 

- De betrokkene uit bezwaren tegen het plaatsen van een ondergrondse container op locatie 

HZ021/Trompstraat-Jan van Brakelstraat en ziet het plaatsen van de container voor de woning als 

vervuiling van het uitzicht. 

- De betrokkene geeft aan dat de Jan van Brakelstraat een éénrichtingsweg is waar de auto’s op de 
hoek de Trompstraat indraaien. Door de containers zal het zicht voor automobilisten en fietsers 

volgens betrokkene beperkt worden. Ook is dit volgens betrokkene een drukke oversteekplaats 

waar auto’s kort stoppen om spullen uit te laden en schoolgaande kinderen oversteken. De 

betrokkene is daarom bang voor negatieve gevolgen voor de verkeersveiligheid. 

- De betrokkene vreest voor het bijplaatsen van afval op locatie HZ021 en voorziet negatieve 

effecten in de vorm van overlast voor omwonenden.  

- De betrokkene vervolgt dat bewoners van het appartementencomplex op leeftijd zijn, waardoor de 

loopafstand zeker niet als laagdrempelig wordt ervaren.  

 

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. Het beleid van de GAD is zo opgesteld dat gescheiden afval zoveel 

mogelijk aan of nabij huis wordt opgehaald én dat het aanbieden van restafval niet makkelijker is dan 

het aanbieden van gescheiden afval. Ten behoeve van woningen zonder tuinruimte voor eigen 

minicontainers, worden ondergrondse containers geplaatst. Omdat de containers bedoeld zijn voor 

het inzamelen van huishoudelijk afval, is het onvermijdelijk dat ze nabij woningen geplaatst moeten 

worden.  

 

Bij het vaststellen van de conceptlocaties zijn vele alternatieve locaties in het afwegingsproces 

meegenomen. Concept locaties worden nauwkeurig getoetst, hierbij wordt ook rekening gehouden 

met andere criteria zoals bijvoorbeeld bekabeling in de ondergrond, voldoende ruimte bovengronds 

en of de fundatie ondergrond geschikt is voor zwaar transport. Ook de bereikbaarheid wordt altijd 

vooraf bekeken en getoetst aan de hand van criteria voor onder meer de verkeersveiligheid en 

loopafstand. 

 

De ondergrondse container op locatie HZ021 is voor de gebruikers op een centrale plaats bedacht. 

Voor de gebruikers geldt dat de containers op loopafstand worden geplaatst, waarbij wordt voldaan 

aan de criteria zoals vastgesteld door het Dagelijks Bestuur in “Richtlijnen Locaties 

Inzamelvoorzieningen.”  
 

De GAD begrijpt eventuele bezwaren aangaande functieverlies, maar dient te allen tijde het algemeen 

belang. Omdat de containers bedoeld zijn voor het inzamelen van huishoudelijk afval, is het 

onvermijdelijk dat ze nabij woningen geplaatst moeten worden. Verlies van de huidige functie van het 
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daarvoor benodigde stukje openbare ruimte is daar een gevolg van. De GAD dient daarom te allen 

tijde een zorgvuldige afweging te maken tussen de verschillende belangen. 

 

Rondom de Jan van Brakelstraat en de Trompstraat zijn verschillende alternatieve locaties getoetst, 

maar geen betere alternatieven gevonden. Plaatsing van de containers op een alternatieve locatie 

verderop in de Trompstraat is niet mogelijk gebleken. Een dergelijke locatie zou bovengronds het 

verlies van parkeerplekken tot gevolg hebben en ten koste gaan van het openbare groen (onder 

andere een grote waardevolle boom). Hevelen naast een boom en/of naast parkeerplekken zoals 

verderop in de Trompstraat is onveilig en daarom niet wenselijk. Hierbij geldt dat de gemeente Huizen 

haar voorkeur heeft uitgesproken voor het behoud van de groenvoorzieningen in de omgeving. 

Verlies van een stuk openbaar groen in de straat en omgeving, wordt om die reden waar mogelijk 

vermeden. De Jan van Brakelstraat is daarnaast ongeschikt voor zwaar materiaal, wat maakt dat de 

ledigingswagen niet ter plaatse kan komen.  

 

De GAD heeft veiligheid hoog in het vaandel staan. Naar aanleiding van de zienswijze heeft de GAD de 

locatie aan de Trompstraat/Jan van Brakelstraat daarom nogmaals getoetst. De verkeerssituatie is in 

samenspraak met de gemeente Huizen opnieuw onderzocht. Een inzamelvoertuig van de GAD staat 

enkele minuten stil op de betreffende plek. Hoewel er op dat moment geen auto’s voorbij kunnen 
levert de handeling geen gevaarzettend gedrag op en ook levert de handeling geen ernstige inbreuk 

op de doorstroming van het verkeer. De GAD is daarom van mening dat de beoogde locatie aan de 

veiligheidscriteria voldoet.  

 

Mogelijke overlast die direct of indirect door de containerlocatie ervaren kan worden, is  niet uit te 

sluiten. Uiteraard ziet de GAD het als haar verantwoordelijkheid om al het mogelijke te doen om iedere 

vorm van overlast 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. 

 

Beslissing 

Deze zienswijze heeft aanleiding gegeven om nogmaals onderzoek te doen naar een meer geschikte 

containerlocatie. Ook uit dit extra onderzoek is gebleken dat de huidige locatie de meest geschikte 

locatie voor de ondergrondse containers is. Er is geen aanleiding voor een wijziging in het betreffende 

locatieplan of van het aanwijzingsbesluit. Het definitieve aanwijzingsbesluit blijft daarom ongewijzigd 

ten opzichte van het voorlopig aanwijzingsbesluit.   

 

 

 

 


