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Vragen 
 
Doordat inwoners van Naarden Vesting het afval niet in kliko’s kunnen aanbieden, wordt hiervoor nog de 
grijze vuilniszak gebruikt. De kraaien in Naarden (niet te verwarren met de inwoners zelf), zijn daar niet 
ongelukkig mee en pikken zich iedere dinsdag weer een weg door de vele zakken heen. Met alle rotzooi en 
overlast van dien. Om die reden is er i.s.m. de GAD al enige tijd geleden een pilot geweest met ondergrondse 
afvalinzameling. Deze pilot is positief uitgepakt en mede n.a.v. diverse bewonersavonden is reeds door de 
raad van Naarden bepaald waar de ondergrondse afvalcontainers moeten komen. Daarna is er niets meer 
gebeurd. De VVD vraagt zich af in welk stadium dit proces zich nu bevindt en wanneer de ondergrondse 
inzameling kan gaan starten.  
 

Antwoorden college 
 
De gemeenteraad van Naarden heeft op 30 september 2015 het projectplan ondergrondse inzameling huishoudelijke 
afvalstoffen Naarden-vesting vastgesteld. Een en ander is tot stand gekomen na een uitgebreid participatieproces. In het 
besluit tot vaststelling van het projectplan is aangegeven dat het participatietraject nog niet was afgerond. Op dat 
moment vormde twee van de in totaal negen locaties nog onderwerp van discussie. In het besluit is bepaald dat het 
definitieve locatieplan van de ondergrondse containers, na overleg met de participatiegroep, door het college van 
burgemeester en wethouders vastgesteld zal worden. 
 
Op 7 december 2015 heeft het college het locatieplan ondergrondse verzamelcontainers huishoudelijke afvalstoffen 
Naarden-vesting vastgesteld. Daarbij is een voorbehoud gemaakt voor locatie 3 (Westwalstraat, nabij de ingang van het 
Vestingmuseum), aangezien hier de eigenaar (Rijksvastgoedbedrijf, thans NMO) niet instemde met plaatsing van de 
containers op deze locatie. Het college heeft de verantwoordelijke wethouder gemachtigd op een later tijdstip over deze 
locatie een besluit te nemen.  
 
Na die tijd is gezocht naar alternatieve locaties, waarbij uiteraard de opties zeer beperkt zijn. Er dient immers met diverse 
aspecten rekening gehouden te worden: verzorgingsgebied, loopafstanden, kabels en leidingen, etc. Dit heeft voor de 
nodige vertraging gezorgd. Daarnaast heeft de fusie uiteraard ook voor een belangrijk deel ervoor gezorgd dat er 
vertraging is ontstaan. Na overleg met de NMO zijn er een aantal alternatieven onderzocht en in kaart gebracht. In lijn met 
de gekozen werkwijze en voor het creëren van draagvlak zullen deze alternatieven worden voorgelegd aan de 
participatiegroep die speciaal hiervoor opnieuw bij elkaar zal moeten komen. Het ligt in de bedoeling dat dit uiterlijk deze 
maand (mei 2016) zal plaatsvinden. Zo spoedig mogelijk daarna zal het definitieve locatieplan, inclusief locatie 3, 
vastgesteld worden door het college. Gezien de ontwikkelingen zal dit een besluit zijn ten aanzien van alle locaties. 
 
Vervolgens zullen de procedures starten in het kader van het aanwijsbesluit: individuele huishoudens krijgen een besluit 
waarin zij aangewezen worden om hun restafval naar een bepaalde locatie te brengen. In de tussentijd kunnen de 
werkzaamheden rond de realisatie van de containers starten. Uiteindelijk zullen op zijn vroegst eind van dit jaar/begin 
volgend jaar de eerste containers in gebruik genomen kunnen worden. 
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