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Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 
Voor de uitvoering van het Beleidsplan afval en grondstoffen 2019 – 2023 worden op verschillende 
plaatsen nieuwe ondergrondse verzamelcontainers geplaatst. Hiertoe is een conceptlocatieplan 
opgesteld. Met de plaatsing van deze ondergrondse containers wordt bijgedragen aan de 
duurzaamheidsdoelstellingen die zijn benoemd in het beleidsplan. Inwoners kunnen namelijk hun afval 
beter gaan scheiden en dichterbij huis kwijt. Door te zorgen voor een hoog scheidingspercentage 
worden meer grondstoffen gered uit de verbrandingsovens, waardoor deze in de keten kunnen blijven. 
Zo dragen we bij aan het behouden van de leefbaarheid van de planeet voor volgende generaties. Het 
college heeft het definitieve locatieplan ondergrondse containers vastgesteld. 
 
KERNBOODSCHAP 
Graag informeren we u dat het locatieplan ondergrondse containers definitief is vastgesteld. De 
vastgestelde locaties kunt u vinden in de bijlage.  
 
TOELICHTING 
Voorafgaand aan de vaststelling van het aanwijzingsbesluit heeft een zorgvuldige belangenafweging 
plaatsgevonden. Het locatieplan is daarmee het eindresultaat van een samenspel tussen bewoner en 
gemeente. 
 
Er is voor een participatieproces gekozen waarbij belanghebbenden zoveel mogelijk op een informele 
wijze hun mening kunnen geven over de plannen alvorens de start van het formele traject. 
Belanghebbenden, zowel adressen die direct zicht hebben op de container als bewoners die gebruik 
gaan maken van de betreffende container, zijn per brief geïnformeerd. Er zijn tijdens het informele traject 
12 reacties binnengekomen op de locaties in de gemeente Albrandswaard, die betrekking hadden op 6 
(van de 19) locaties.  
 
Van de 19 locaties in het informele traject zijn uiteindelijk 16 locaties opgenomen in het ontwerp-
aanwijzingsbesluit; per raadsinformatiebrief met zaaknummer 254411 hebben we u hierover eerder 
geïnformeerd. Dit besluit met bijbehorend locatieplan heeft zes weken ter inzage gelegen. 



Belanghebbenden zijn ook in dit formele traject per brief over het ontwerp-aanwijzingsbesluit 
geïnformeerd. Op dit traject zijn geen zienswijzen meer binnengekomen. Dit aanwijzingsbesluit is 
daarom door het college definitief vastgesteld.  
 
VERVOLG 
Na vaststelling van het aanwijzingsbesluit wordt het definitieve besluit gepubliceerd. Er zal vervolgens 
worden gestart met de voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden om de ondergrondse 
containers te plaatsen. 
 
BIJLAGEN 

1. Locatieplan ondergrondse containers Albrandswaard 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de locosecretaris, de burgemeester, 

  
Dick Mol drs. Jolanda de Witte 
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Locatiekaart Albrandswaard



LOCATIEOVERZICHT

Locatienr. Nieuw, bijplaatsen of wisselen Gemeente Wijk Adres volgens inventarisatie Rest + PMD OPK Glas Textiel

LOC3161GJ35 Nieuw Albrandswaard Rhoon-Zuid Nijverheidsweg 35 2 1
LOC3161HK5 Bijplaatsen Albrandswaard Rhoon-Zuid Rijsdijk 5 1
LOC3161LE1 Bijplaatsen Albrandswaard Rhoon-Noord Hofnar 1 1
LOC3161SE53 Bijplaatsen Albrandswaard Rhoon-Portland Heuvelsteijn 53 1
LOC3161TT16 Bijplaatsen Albrandswaard Rhoon-Zuid Mezenstraat 16 1
LOC3161VV329 Bijplaatsen Albrandswaard Rhoon-Zuid Ghijseland 329 2
LOC3161WB12 Bijplaatsen Albrandswaard Rhoon-Zuid Bartokstraat 12 1
LOC3162RC43 Bijplaatsen Albrandswaard Rhoon-Portland Barnsteenhof 43 1
LOC3162TK7 Bijplaatsen Albrandswaard Rhoon-Portland Heliotroop 7 1
LOC3162TL9 Bijplaatsen Albrandswaard Rhoon-Portland Toermalijn 9 1
LOC3162VD54 Bijplaatsen Albrandswaard Rhoon-Portland Kroon 54 1
LOC3162VK36 Bijplaatsen Albrandswaard Rhoon-Portland Parelsnoer 36 1
LOC3171PN4 Bijplaatsen Albrandswaard Poortugaal-Zuid Sleedoorn 4 1
LOC3171TL3 Nieuw Albrandswaard Poortugaal-Zuid De Snip 3 1 1
LOC3176XA24 Bijplaatsen Albrandswaard Poortugaal-Noord Doen Beijenszlaan 24 1
LOC3176XD26 Nieuw Albrandswaard Poortugaal-Noord Waddinxwaard 26 1 1



Vervallen parkeerplaats wordt 
gecompenseerd

Legenda

Bovengrondse container voor groente-, fruit- en etensresten

Ondergrondse container voor rest + plastic, metalen en drankverpakkingen

Ondergrondse container voor oud papier en karton

Verzamelcontainers voor textiel

Ondergrondse container voor glas
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Locatie GJ35



Locatie HK5

Albrandswaard



Locatie LE1
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Locatie SE53
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Locatie TT16

Albrandswaard



Locatie VV329

Albrandswaard

FreeText
Betreft de plaatsing van één nieuwe ondergrondse container en de omwisseling van één bestaande ondergrondse container.



Locatie WB12
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Locatie RC43
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Locatie TK7
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Locatie VD54
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Locatie VK36

Albrandswaard



Locatie PN4
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Locatie TL3
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Locatie XA24
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Locatie XD26

Albrandswaard
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