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Vragen 
 

Er zijn verschillende inwoners en ondernemers die mij opmerkte of er meer ondergrondse huisvuil 
ophaalplaatsen gerealiseerd kunnen worden in het centrum en de aanloopstraten van Bussum. Graag zou ik met 
de verantwoordelijke wethouder of GAD hierover willen praten. 

 

Antwoorden college 
Om tot de landelijke richtlijn van 75% hergebruik te komen moet het aantal kilo’s restafval dat nu in de grijze 
bak of- zak verdwijnt naar beneden. Hiervoor is door de GAD het Van Afval Naar Grondstof programma (VANG) 
opgesteld met bijbehorend regionaal Uitvoeringsplan 2015-2020.  In dit uitvoeringsplan zijn de doelstellingen, 
maatregelen en een globale planning opgenomen. Voor de gemeente Gooise Meren is de planning dat in 2016 
de voorbereiding start en in 2017 e.v. de uitvoering zijn beslag krijgt. Deze globale planning wordt in de 
voorbereidingsfase verder uitgewerkt. De raden zijn hierover in 2015 geïnformeerd. 
 
Met betrekking tot gecombineerde inzameling van huishoudelijk en bedrijfsafval (ondernemers) loopt er op dit 
moment een proef in Hilversum. De resultaten van de proef neemt de Regio mee in het verdere VANG-
programma. 
 
Wij streven ernaar om in het gebied waar nu nog met vuilniszakken het huishoudelijk afval wordt ingezameld, de 
containers voor restafval en grondstoffen ondergronds te plaatsen. Bij de ontwikkelingen van het Centrumplan 
is voor Bussum ruimtelijk rekening gehouden met locaties voor ondergrondse afvalbakken (huishoudelijk en 
indien naar aanleiding van de proef overgenomen, mogelijk ook toekomstig een combi met bedrijfsafval). 
 
Daarnaast spelen er diverse projecten in en rond het centrum van Bussum waar in de uitrol rekening mee 
gehouden moet worden als Scapino, Mariënburg, Postkantoor, Vlietlaan etc.  
In deze plannen zullen bestaande en nieuwe woningen op een beperkt aantal groepen containers geclusterd 
worden.  Het heeft geen zin om bij de VANG uitrol, containergroepen te plaatsen als daarna wordt gestart met 
de nieuwe projecten. Per project zal in overleg met gemeente en GAD keuzes gemaakt worden over het al dan 
niet plaatsen van ondergrondse containers vooruitlopen op de uitvoering van die plannen.  
Afhankelijk van de tijd die tussen de VANG uitrol en het opleveren van een betreffend (bouw)project zit, kan in 
overleg vooraf een cluster ondergrondse containers worden geplaatst, die later op kosten van het 
(gemeentelijke) projecten worden verplaatst.  
Andersom kan het natuurlijk ook. Als de (bouw)plannen vooruitlopend op de VANG uitrol gaan lopen, zal de GAD 
meedenken over locatie voor ondergrondse containers. En deze waar nodig vooruitlopend op de uitrol VANG 
plaatsen. Hierbij goed kijkend naar de mogelijkheden om ook bestaande bouw dan al om te zetten.  
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