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5 november 2011 

Betreft: zienswijze beleidscriteria ondergrondse afvalcontainers  
 
Geacht College,  
 
De beleidscriteria voor het plaatsen van ondergrondse containers, zoals die ons zijn toegezonden, 
waarvoor onze dank en zijn gepubliceerd geven ons aanleiding tot de volgende zienswijze. 
 
Ad. 2 Uitgangspunten 
 
Als uitgangspunt is vermeld dat halfverdiepte afvalcontainers niet meer worden toegepast. Dat 
heeft onze instemming. Wij gaan ervan uit dat er dan ook geen geheel bovengrondse containers 
worden toegepast. met uitzondering van voor droge fracties (zoals papier, glas en textiel). 
 
Aangegeven wordt dat er maximaal 35 huishoudens worden aangesloten op een 
restafvalcontainer en indien het gaat om een perscontainer dit aantaal maximaal 130 huishoudens 
is. Wij zijn van opvatting dat het hier gaat om een rekenregel en niet om een norm. Dat wil zeggen 
dat in onze opvatting het criterium zou moeten worden geformuleerd in termen van: “bij het 
bepalen van het aantal containers wordt uitgegaan van het gebruik door gemiddeld 35 
huishoudens voor een restafvalcontainer en gemiddeld 130 huishoudens voor een 
restafvalcontainer. De toevoeging “De containers kunnen dan een keer per week worden geleegd.” 
is naar onze mening een toelichting en geen criterium.  
 
Ad 3 Criteria 
 
Ruimtelijke ligging 
 
Met genoegen hebben er kennis van genomen dat het afstandcriterium (zesde en zevende 
aandachtstreepje) in overeenstemming is met hetgeen landelijk in veel gemeenten gebruikelijk is. 
 
Wij stellen voor het criterium ligging ten opzichte van de gevels (derde aandachtsstreepje) als volgt 
te verfijnen: “De afstand van de container tot een gevel dient minimaal 3 meter te bedragen. Bij 
uitzondering(indien er geen geschikt alternatief beschikbaar is of als het een 'blinde' gevel betreft) 
kan het college besluiten deze afstand verminderen naar 2 meter.” 
 
Dat de locaties bij voorkeur worden gezocht op gemeentelijk grondgebied (vierde 
aandachtsstreepje) vinden wij een wat te globale omschrijving. Naar onze mening zou er moeten 
staan: “De locaties worden gezocht op gemeentelijk grondgebied. Indien er een gunstige locatie 
wordt gevonden die (deels) op particuliere grond ligt, treedt de gemeente in overleg met de 
eigenaar om zo mogelijk tot overeenstemming te komen.”  
 

Aan het College van 
Burgemeester en Wethouders van Rijswijk 
Postbus 5305 
2280 HH Rijswijk 

STICHTING 
BUURTSCHAP 
OUD RIJSWIJK 
Postbus 1789 
2280 DT RIJSWIJK 

Buurthuis Esdoornstraat 1,  
2282 RZ RIJSWIJK 
 
E-mail: info@sbor.nl 
 www.sbor.nl 

Ons kenmerk: V002388 
 

Uw kenmerk: 11.069169, 30 september 2011 

 



05-11-2011 v002388.doc 2/2 
 

Het criterium betreffende de droge fracties (achtste aandachtsstreepje) vinden wij te zeer 
beperkend. Wij stellen voor om na “gekozen” toe te voegen “bij voorkeur”.  
 
 
Wij stellen voor om nog toe te voegen: 
- Het inzamelvoertuig moet bij lediging horizontaal kunnen staan. 
- De ligging van de containers is bij voorkeur aan de schaduwzijde van de straat. 
- Een aanbiedplaats dient toegankelijk te zijn voor minder validen (drempelvrij etc.). 
 
Obstakels bovengronds 
Wij stellen voor om als afstand tot een boomkruin niet 1 meter, maar 2,5 meter aan te houden. De 
afstand tot lantaarnpalen kan op 1 meter gehandhaafd blijven.  
Indien ons voorstel betreffende de afstand tot de gevel wordt overgenomen is het niet noodzakelijk 
in deze rubriek een nader criterium op te nemen. Mocht ons voorstel niet worden overgenomen, 
dan vinden wij een afstandnorm voor het kunnen hijsen van de container van 2,5 meter (en dus 
niet een 1 meter) tot de gevel gewenst. 
 
Verkeer 
Wij missen een deze rubriek dat ondergrondse containers en containers voor droge fracties in 
principe niet op bestaande parkeerplaatsen worden gelokaliseerd. Voor Oud Rijswijk is dit een 
belangrijk punt. Wij stellen voor dit als criterium op te nemen. 
 
Wij stellen voorts voor aan de in het laatste aandachtsaandachtsstreepje genoemde criterium 
genoemd toe te voegen:  
“Containers mogen bij lediging niet over geparkeerde auto's of een fietspad getild worden.” 
 
Wij stellen tenslotte voor om nog toe te voegen: 
- De vrije doorgang op het trottoir dient minimaal 1,5 meter te bedragen. 
 
Met vriendelijke groet,  
Namens het bestuur van de  
Stichting Buurtschap Oud Rijswijk 
 
 
 
 
R.E. Freeth        W.K. Schuller 
voorzitter SBOR       secretaris SBOR 


