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Betreft: terinzagelegging ontwerp-aanwijzingsbesluit ondergrondse inzamelvoorzieningen Albrandswaard 

 

Geachte raadsleden, 

 

INLEIDING 
Om de afvalinzameling in Albrandswaard goed vorm te geven en voldoende aanbiedplaatsen te hebben 

worden in 2021 op verschillende locaties in de gemeente nieuwe ondergrondse containers geplaatst. 

Om bewoners uit de directe omgeving van de potentiële locaties de mogelijkheid te geven mee te praten 

en eventueel formeel bezwaar te maken is een communicatietraject en zienswijzetraject  opgezet. 

Graag informeren we u over dit traject en hoe bewoners betrokken zijn.  

 
KERNBOODSCHAP 
Belanghebbende bewoners zijn zowel via een informeel als formeel traject geïnformeerd en betrokken 

bij het bepalen van de nieuwe locaties voor ondergrondse containers. 

 
TOELICHTING 
Bij de bepaling van de nieuwe locaties is getoetst aan de (beleids)richtlijnen zoals is vastgesteld in 

‘Richtlijnen locatiebepaling ondergrondse containers Albrandswaard’. Dit beleid is in te zien op de 

website van de NV BAR-Afvalbeheer. Voordat de ondergrondse containers echter geplaatst kunnen 

worden dient er een zienswijze procedure doorlopen te zijn. Dit biedt bewoners de gelegenheid om 

formeel bezwaar aan te tekenen tegen een bepaalde locatie. Bij het informeren van de bewoners is er 

gekozen voor een proces waarbij belanghebbenden in eerste instantie op een informele wijze een 

reactie kunnen geven voor te starten met het formele zienswijzetraject. Zo is het mogelijk om eerst in 

gesprek te gaan met bewoners en te zoeken naar een eventuele oplossing indien er bezwaar is. 

Formele bezwaren worden op deze manier ook zoveel mogelijk voorkomen wat zowel voor de bewoners 

als gemeente tijdbesparend en klantvriendelijker is. Dit informele traject is eind 2020 doorlopen. Hierbij 

zijn zowel belanghebbenden, betreft adressen die direct zicht hebben op de container, als bewoners die 

gebruik gaan maken van de betreffende container per brief geïnformeerd. 



  

Tijdens het informele traject zijn 12 reacties binnengekomen op de voorgestelde locaties die betrekking 

hadden op 6 van de 19 nieuwe locaties. Voor 3 locaties zijn na afstemming goede oplossingen 

gevonden. Voor 2 locaties zijn we naar aanleiding van de reacties nog in overleg met belanghebbenden 

over mogelijke aanpassingen. Eén locatie is geschrapt omdat na overleg met de betreffende inwoners 

alternatieve oplossingen zijn gevonden. Het informele traject is hiermee afgerond. 

 

Om het formele traject op te starten is op 5 januari 2021 door het college het ontwerp-aanwijzingsbesluit 

vastgesteld. Belanghebbenden zijn ook in dit formele traject per brief over het ontwerp-

aanwijzingsbesluit geïnformeerd. Het bij het ontwerp-aanwijzingsbesluit horende locatieplan is in te zien 

op de website van de NV BAR-Afvalbeheer (www.bar-afvalbeheer.nl) en in het gemeentehuis van 

Albrandswaard. Hierbij wordt de wettelijk voorgeschreven zienswijzeperiode van zes weken gehanteerd 

waarbij bewoners formeel bezwaar kunnen aantekenen. Van de 19 locaties in het informele traject zijn 

16 locaties opgenomen in het huidige ontwerp-aanwijzingsbesluit. Zoals aangegeven zijn we voor 2 

locaties nog in gesprek en is 1 locatie afgevallen. De betreffende 2 locaties worden later ter 

besluitvorming voorgelegd. 

 
CONSEQUENTIES 
Na afloop van het formele zienswijzetraject zal gestart worden met het plaatsen van de ondergrondse 

containers. Op deze wijze zijn op de meeste locaties in de gemeente binnen afzienbare afstand 

ondergrondse containers beschikbaar voor de inzameling van het huishoudelijk afval en grondstoffen.  

 

Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Jolanda de Witte 
    

http://www.bar-afvalbeheer.nl/
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