Aanwijzingsbesluit ondergrondse containers Offem Zuid fase 1,
gemeente Noordwijk

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop het aanwijzingsbesluit is gebaseerd
1. “Afvalstoffenverordening Noordwijk, 2010”
2. “Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Noordwijk 2011”
3. “Landelijk Afvalbeheer Plan 2017-2029”

Inleiding
In de nieuwbouwwijk Offem Zuid 1e fase wordt bij wijze van proef gebruik gemaakt van
ondergrondse afvalcontainers voor het inzamelen van huishoudelijk restafval en groente, fruit en
tuinafval.
Het verhoogt de kwaliteit en leefbaarheid in de openbare ruimte. De ondergrondse afvalcontainer
komt in plaats van twee rolcontainers, die gebruikelijk in de achtertuin staan maar soms ook een
plek in de voortuin krijgen. Ondergrondse containers zijn een moderne voorziening voor het
inzamelen van afval. Kwaliteit van wonen wordt steeds belangrijker, een leefbare buurt en goede
voorzieningen zijn items waar niet aan voorbij kan worden gegaan ook niet bij de reiniging.
Daarnaast voorkomen de ondergrondse containers ergernis die ontstaat bij te vroeg buiten zetten
van de bakken en/of laat binnen halen. Door de lage temperatuur onder de grond blijft het afval
koel wat geurontwikkeling beperkt. Deze container wordt afsluitbaar zodat deze alleen met een
milieupas toegankelijk is voor de huishoudens waarvoor de container bedoeld is. Door de lage
inwerpopening is de container ook te gebruiken door mensen met een beperking.
Besluit
Het college is op grond van artikel 4, eerste lid, van de Afvalstoffenverordening Noordwijk 2010 en
het bijbehorende Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenstoffenverordening 2011 bevoegd om
inzamelmiddelen aan te wijzen.
Op basis hiervan nemen Burgemeester en Wethouders het besluit om de betreffende ondergrondse
containers te plaatsen op de locaties zoals weergegeven in het inrichtingsplan, bijlage 1. Bij wijze
van proef is door het college besloten tevens het gft afval ondergronds in te zamelen. Dit is in
afwijking van bovengenoemde artikelen.
Plaatsing
Er wordt naar gestreefd om de ondergrondse containers gebruiksklaar te hebben op het moment
dat de eerste woningen worden opgeleverd. Bij inschrijving op het nieuwe adres ontvangen de
bewoners een milieupas die tegelijkertijd dient als toegangspas voor de ondergrondse containers.
Procedure
Indien u het niet eens bent met dit aanwijzingsbesluit, dan kunt u binnen zes weken een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Noordwijk, Postbus 298, 2200 AG Noordwijk. Uw bezwaarschrift moet bevatten: uw
naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u
bezwaar instelt en de redenen waarom u het niet eens bent met deze beslissing.

Wanneer en waar inzien
Het besluit en de bijbehorende stukken liggen gedurende zes weken ter inzage. Het besluit en de
bijbehorende stukken zijn in deze periode (5 december 2018 t/m 15 januari 2019) elke werkdag in
te zien bij de receptie op het gemeentehuis van Noordwijk.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij projectteam Offem Zuid, telefonisch (071) 36 60 366 of per
e-mail offemzuid@noordwijk.nl

