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MEMO 

Verslag informatiebijeenkomst 22 januari Nedervecht 
 

 

Aan Bewoners van Nedervecht 

Van GAD 

Datum 12 februari 2020 

Kenmerk 20.0000746 

 

 

Aanleiding 

Op initiatief van enkele buurtbewoners is er een gesprek aangegaan met de gemeente en GAD om de 

huidige inzameling van huishoudelijk afval te bespreken. Naar aanleiding van dat gesprek is er 

afgesproken te onderzoeken of de wens om van 4 containers aan huis naar ondergrondse containers 

en 1 gft container aan huis gedragen wordt in de wijk. Hiervoor zijn er diverse brieven verstuurd en zijn 

de inwoners van de wijk uitgenodigd een enquête in te vullen. Doel van deze enquête is om te peilen 

wat de wensen en ideeën zijn van de inwoners en te onderzoeken of een eventuele wijziging in het 

huidige inzamelsysteem draagvlak heeft. 

 

Informatieavond 

Op woensdag 22 januari is er een bijeenkomst geweest bij de voetbalverenging Nederhorst, waar de 

uitkomsten  van de enquête en het vervolg proces 

gepresenteerd en besproken zijn. 

 

 Er waren ongeveer 40 inwoners aanwezig tijdens deze 

avond. 

 Afbakening van het project is op het kaartje hiernaast 

aangeven, 136 aansluitingen laagbouw. Hoogbouw ( 

gele vlakken) is uitgesloten van deze peiling. 

 

Peiling (enquête) 

Vooraf is er afgesproken dat er een minimum aantal 

reacties moet zijn voor het eventueel verder in proces 

brengen van de wijziging. Afgesproken is: 

 

Totale aantal deelnemers enquête  = 136 huishoudens 

Minimaal respons 75%    = 102 stemmen nodig 

66% voorkeur      = 67 stemmen voor 1 systeem nodig 

 

Uitkomsten van de peilingen: 

Totaal zijn er 101 geldige stemmen uitgebracht, 39 stemmen waren dubbel of door niet- deelnemers 

uitgebracht. 

 

Ovc + groene container 66 stemmen 65% van de totale stemmen 

4 containers aan huis 35 stemmen 35% van de totale stemmen 
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Wat betekent dit nu? 

De wijk heeft zich goed uitgesproken voor een systeem met ondergrondse containers.  

Kanttekeningen waren wel: 

 Locatie aan de kant van de tennisvereniging is gewenst, wegens  te grote loopafstand. 

 Participatie over de nieuwe locaties is beleid van GAD, maar ook gewenst door de inwoners 

 Zorgen over bijplaatsingen bij ondergrondse containers 

 Zorgen over afvalscheiding en hoe dit te organiseren in en rondom huis 

 

 Er zijn diverse redenen waarom deze wijk geschikt is om aan te sluiten op ondergrondse systemen.  

- Eerste reden is dat er in de huidige situatie een combinatie is van  hoogbouw en laagbouw in één 

wijk. Hierdoor zijn de ondergrondse voorzieningen reeds aanwezig. Vanuit het huidige beleid 

moeten deze ondergrondse voorzieningen nog uitgebreid worden voor meer grondstoffen.  

- Het aantal laagbouwaansluitingen past redelijk in de totale capaciteit van ondergrondse 

containers in deze wijk 

- Een nieuwbouw wijk waarin het doel van de projectontwikkelaar is een wijk te creëren met een 

nette en rustige uitstraling in de voortuinen. 

- De huidige aanbiedlocaties voor containers aan huis  niet gebruikt worden en ten koste gaan van 

huidige parkeerplaatsen. 

- Er draagvalk is van de gehele wijk om over te gaan naar ondergrondse containers ( exclusief gft 

container) 

 

Gezien bovenstaande gaan GAD en gemeente Wijdemeren in gesprek om te bekijken of een officiële 

besluitvorming opgezet kan worden voor het omzetten van het huidige afvalinzamelsysteem voor 

deze wijk. De procedure is dan als volgt: (duur ca. 15-20 weken): 

1) Inwoners worden door middel van  een brief geïnformeerd over de wijzigingen 

2) Inwoners kunnen  hierop door middel van een  zienswijze officieel reageren.  

3) De juridische termijnen van 6 weken worden hiervoor aangehouden 

4) Zienswijzen worden verwerkt en definitieve besluitvorming vindt plaats. 

5) Inwoners die een  zienswijze hebben ingediend,  kunnen bezwaar maken tegen deze definitieve 

besluitvorming door een bezwaar in te dienen bij de Raad van State  

 

Gedurende deze periode wordt er onderzoek gedaan naar uitbreiding van de bestaande locaties en 

gekeken naar een extra locatie. Participatie over deze locaties wordt na de officiële 

besluitvormingsprocedure opgestart. Onderzoek van de 

locaties bestaat uit:  Klickmeldingen kabels en leidingen en 

proefsleuven op diverse locaties ( zie foto). 

 

Proces uitbreiden en nieuwe locaties: 

 Opstellen en delen concept locatieplan 

- Regio stelt concept locatieplan vast, na advies van B&W 

- Zienswijzen indienen – behandelen – verslag 

 Definitief locatieplan 

- Regio stelt definitief locatieplan vast, na advies van B&W 

- Definitieve aanwijzingsbesluiten 

- Beroepsmogelijkheid bij Raad van State 

 

Afsluiting van de avond rond 20.45 uur.  

 


