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Inleiding 
Op tal van plaatsen in de gemeente worden (ondergrondse) containers geplaatst in het kader van het Uitvoeringsplan VANG. 
Dat gebeurt ook op plaatsen in beschermd gebied.  
Wij zijn benieuwd op welke wijze de locaties worden bepaald, en of daar een vergunningentraject en bezwaarprocedure aan 
gekoppeld is. 
 
Aanleiding vormt de zeer prominente (in het zicht) plaatsing van gekleurde, metalen containers aan de beschermde Spiegel 
zijde van het station Naarden-Bussum. 
 
Vraag 1 
Hoe worden de locaties van degelijke verzamelcontainerlocaties bepaald? 
 
Antwoord 
Uitgangspunt van de Wet milieubeheer is dat er wordt ingezameld bij elk perceel. Op grond van doelmatigheid van het  
inzamelen is er ook in onze Afvalstoffenverordening een bepaling opgenomen, dat er wordt ingezameld nabij elk perceel. 
Hieronder volgen de richtlijnen voor de locaties voor inzamelvoorzieningen.  
 
De criteria ten aanzien van de loopafstanden zijn als volgt: 
 

1) Bij het bepalen van de locaties voor het plaatsen van inzamelvoorzieningen worden de locaties getoetst aan de 
onderstaande criteria. Bij het toetsen kan gekeken worden of er aanvullende maatregelen moeten worden genomen 
of keuzes moeten worden gemaakt om het plaatsen te rechtvaardigen: 
 

- doelmatige inrichting openbare buitenruimte waaronder het niet blokkeren van inritten; 
- beperking van de overlast voor de omgeving; 
- verkeersveiligheid; 
- aanwezigheid van groen/bomen 
- aanwezigheid van parkeerplaatsen; 
- de arbeidsbelasting voor inzamelaars; 
- financiële en inzamellogistieke aspecten; 
- fysieke (on)mogelijkheid. Hierbij kan o.a. gedacht worden aan kabels- en leidingen in de ondergrond en de 

aanwezigheid van (beeldbepalende) bomen ter plaatse; 
- loopafstanden 

 
Op het moment dat de afstand, tussen het perceel en de aanbiedplaats, niet meer dan 75 meter bedraagt, wordt de 
inzameling gezien als laagdrempelig. Tot die afstand geldt geen bijzondere motiveringsplicht voor de aanwijzing van een 
locatie in verband met de loopafstand. 

 
2) Er kan gekozen worden voor een loopafstand groter dan 75 meter van het perceel tot de aanbiedplaats onder andere 

als: 
- de toegankelijkheid van de straat voor het inzamelvoertuig een belemmering vormt; 
- de verkeersveiligheid in het geding is; 
- de aanwezigheid van kabels/leidingen en/of bomen een belemmering vormen; 
- doelmatige inrichting en/of gebruik van de buitenruimte een belemmering vormen waaronder aanwezigheid van 

parkeerplaatsen; 
- er sprake is van een niet-doelmatige wijze van inzamelen. 

 
Indien een inzamellocatie verder dan 75 meter van de perceelgrens wordt aangewezen, dan zal de maximale afstand 
worden bepaald door de afweging van de hierboven genoemde aspecten en de belangen van de gebruikers van de 
locatie. 

 
3) Het Dagelijks Bestuur (DB) van de Regio kan bij een loopafstand van méér dan 125 meter vanaf een perceel tot de 

inzamelvoorziening, op verzoek, besluiten om de inzameling te laten plaatsvinden door middel van een door de GAD 
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verstrekt inzamelmiddel / inzamelvoorziening (bijvoorbeeld een 
gele huisvuilzak) op een dichterbij gelegen aangewezen locatie. 

 
Het criterium daarvoor is: 
- Er is sprake van (een) fysieke beperking(en) waardoor de verzoeker en diens huishouden niet in staat is om het 

huishoudelijke afval naar de inzamelvoorziening te brengen. Dit blijkt uit een CIZ-indicatie of een door een daartoe 
bevoegde instantie afgegeven medische indicatie. 

 
Ondergrondse containers zijn ook toelaatbaar in een beschermd stadsgezicht. Dat blijkt uit jurisprudentie van de 
bestuursrechter. In twee uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State staat dat een beschermd 
stadsgezicht geen reden is om afvalcontainers niet te plaatsen. De uitspraken zijn te vinden op: www.rechtspraak.nl. (29 
maart 2017, zaaknummer ECLI:NL:RVS:2017:877 en 8 maart 2017, ECLI:NL:RVS:2017:592).  
 
Vraag 2 
Is daar een vergunningen traject aan vooraf gegaan? Zo ja, wat zijn de criteria voor toekenning? 
 
Antwoord 
Wat betreft de toegestane verruiming om in een beschermd stads- of dorpsgezicht vergunningsvrij bouwwerken te kunnen 
oprichten op gronden die onderdeel zijn van openbaar toegankelijk gebied, geldt dat het hier vooral gaat om bouwwerken 
ten behoeve van de infrastructuur en openbare voorzieningen. Naar de aard van deze bouwwerken tasten deze het karakter 
van een beschermd stads- of dorpsgezicht nauwelijks aan, terwijl deze bovendien een publieke functie hebben. Voor dit type 
bouwwerken is ook in beschermde stads- of dorpsgezichten daarom geen vergunning voor het plaatsen vereist. In het geval 
van het plaatsen van een ondergrondse afvalcontainer binnen het beschermd dorp- of stadsgezicht kan dit dus 
vergunningsvrij als het een bouwwerk is dat onderdeel is van openbaar toegankelijk gebied.  
 
Besluit omgevingsrecht 
Bijlage II. 
 
Artikel 4a. 
2.   Onverminderd artikel 5, zijn de artikelen 2 en 3 slechts van toepassing op een activiteit die plaatsvindt in een beschermd 
stads- of dorpsgezicht, voor zover het een activiteit betreft als bedoeld in: 
a.   artikel 2, onderdelen 1 en 2, of 
b.  artikel 2, onderdelen 4 tot en met 21, of artikel 3 voor zover het betreft: 

1°. inpandige veranderingen, 
2°. een verandering van een achtergevel of achterdakvlak, mits die gevel of dat dakvlak niet naar openbaar 
toegankelijk gebied is gekeerd, 
3°. een bouwwerk op erf aan de achterkant van een hoofdgebouw, mits dat erf niet ook deel uitmaakt van het erf aan 
de zijkant van dat gebouw en niet naar openbaar toegankelijk gebied is gekeerd, of 
4°. een bouwwerk op gronden die onderdeel zijn van openbaar toegankelijk gebied. 

 
Vraag 3 
Kunnen omwonenden bezwaar maken tegen de locaties en worden omwonenden betrokken bij de keuzes van de locatie? 
 
Antwoord 
Als het concept locatieplan/locatiebesluiten kenbaar wordt gemaakt, kunnen bewoners middels een zienswijze eventuele op- 
of aanmerkingen aangaande een locatie kenbaar maken. Bij de plaatsing van ondergrondse containers wordt de visie van 
gebruikers en omwonenden opgehaald en meegenomen in de afwegingen.  
 
 

http://www.rechtspraak.nl/

