Definitief aanwijzingsbesluit ondergrondse containers IJsselstein in de wijken
Centrum, Noord en West
Burgemeester en wethouders van IJsselstein hebben op 16 februari 2021 het aanwijzingsbesluit
ondergrondse containers voor de wijken Centrum, Noord en West vastgesteld.
Inwerkingtreding
Dit aanwijzingsbesluit wordt van kracht met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking
daarvan.
Beroepsclausule
Tegen het besluit kan door belanghebbenden binnen zes weken na de bekendmaking beroep worden
ingesteld bij Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag. De
termijn voor het indienen van beroep is zes weken en start op de dag ná de datum van de
bekendmaking van dit besluit.
Het indienen van een beroepschrift schorst de werking en inwerkingtreding van het besluit niet. Heeft
u er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden
gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Raad van State, o.v.v. voorlopige voorziening. Houdt u
er rekening mee dat aan procedures bij de rechter kosten verbonden zijn (griffierecht). Meer informatie
vindt u op www.raadvanstate.nl.
Uw beroepschrift moet in elk geval bevatten:
• naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
• de datum waarop het beroep wordt ingediend;
• een omschrijving van het besluit waartegen beroep wordt ingediend (nummer Gemeenteblad);
• de redenen waarom beroep wordt ingediend.
Als het beroep door iemand anders dan de belanghebbende wordt ingediend, moet een volmacht
worden meegestuurd, tenzij de gemachtigde een advocaat is.

Aanwijzingsbesluit

Gelet op:
- Het bepaalde in artikel 10.26 van de Wet milieubeheer waarin staat dat gemeenten, in het belang
van de doelmatigheid, huishoudelijke afvalstoffen mogen inzamelen nabij elk perceel;
- Het bepaalde in artikel 4 tweede lid van de Afvalstoffenverordening IJsselstein 2019 op grond
waarvan het college kan aanwijzen met behulp van welk inzamelmiddel of met behulp van welke
inzamelvoorziening de inzameling van bepaalde categorie huishoudelijke afvalstoffen ten behoeve
van de gebruiker van een perceel plaatsvindt;
- De Aanwijzingsprocedure ondergrondse restafvalcontainers gemeente IJsselstein d.d. 1 september
2020;
- Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht waarin de uniforme openbare
voorbereidingsprocedure is opgenomen, welke procedure van toepassing is verklaard op dit besluit.
Overwegende dat:
- De gemeenteraad van IJsselstein op 14 mei 2019 het nieuwe afvalbeleid heeft vastgesteld, met als
één van de maatregelen het ondergrondse inzamelen van diverse huishoudelijk afvalstromen;
- De locaties opgenomen in dit aanwijzingsbesluit zijn aangewezen met inachtneming van de
aanwijzingsprocedure ondergrondse containers gemeente IJsselstein, vastgesteld door het college
d.d. 1 september 2020;
- Het college met inachtneming van deze regels met ingang van gedurende zes weken het ontwerpaanwijzingsbesluit ondergrondse containers, met hierop de aangewezen locaties voor de plaatsing
van ondergrondse containers, ter inzage heeft gelegd en dat binnen deze termijn 96 zienswijzen zijn
ingediend;
- Het college de zienswijzen die zijn ingediend naar aanleiding van het ontwerpbesluit inhoudelijk heeft
beantwoord in de Zienswijzenota die als bijlage 1 bij dit besluit is opgenomen;
- Bij 10 locaties leiden de zienswijzen tot een wijziging van de oorspronkelijk voorgestelde locatie.

A. Locaties (23) waar geen zienswijzen op zijn ingediend en die zijn behouden:
CZ20 Kloosterhof
BC3 C.J. Kievitlaan
PV45 Eiteren
EC73 Dissel
AC44 Italiëlaan
EL162 Dissel
BH2 Frankrijkstraat
EN19 Haanderik
BP37 Noorwegenlaan
GH15 Teenschillerlaan
GA3 Nederlandlaan
HG69 Kasteellaan
HK12 Mercurius
KA44 Weegbree
HN30 Mercurius
LW16 Kamille
TK16 Duitslandstraat
NP32 Jacob Marislaan
AA1 Talingweide
ZA1 Karakietstraat
AJ139 Kasteellaan
ZR8 Fazantenerf
AS87 Goudplevier
B. Locaties (11) waar wel zienswijzen op zijn ingediend, maar wat niet tot een wijziging heeft
geleid, en de locaties dus zijn behouden:
BG21 Vingerhoekhof
AN32 Meerkoetweide
BM1 Kronenburgplantsoen
BG21 Hovenierslaan
BP20 Kronenburg plantsoen
SC23 Sijpesteijn
DD2 Schuttersgracht
TL7 Klompenmaker
BL122 Hazenveld
ZC48 Rietzangerlaan
HG1 Miranda
C. Locaties (5) waar wel zienswijzen op zijn ingediend, en zijn gewijzigd naar een andere
locatie1 en daarom niet definitief worden aangewezen:
CP61 Oranje Nassaulaan
HG89 Schonauwen
TB20 Kaasmakerlaan
TT10 Bedevaartweg
ZD11 Rietzangerlaan
D. Locatie (1) met zienswijzen en die niet definitief wordt aangewezen met een korte
inhoudelijke motivering waarom deze vervallen:
HS30 Sterkenburg: buurt bestaat overwegend uit percelen groter dan 130 m2, die daardoor een 4e
minicontainer krijgen. Het is dan ook efficiënter om de hele buurt mee te nemen en een extra
minicontainer te geven. Bewoners met klein perceel kunnen een verzoek doen om aangesloten te
worden op locatie HN1.
Besluit
1. 34 locaties voor ondergrondse afvalcontainers (hierboven genoemd onder de onderdelen A en B en
zoals weergegeven op het bij dit besluit behorende kaartmateriaal) vast te stellen, met inachtneming
van het gestelde in de bij dit besluit behorende nota van zienswijzen;
2. 6 locaties voor ondergrondse afvalcontainers (hierboven genoemd onder onderdeel C en D), niet
vast te stellen;
3. Dit aanwijzingsbesluit bekend te maken op dezelfde wijze als het concept-besluit is bekendgemaakt
(Gemeenteblad, Zenderstreeknieuws en website).
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Nieuwe locaties ten opzichte van het concept besluit zijn opgenomen in een apart besluit omdat daar
een andere procedure van toepassing voor is.

