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Voorstel
1. De locatie voor de ondergrondse verzamelcontainer C043 voor restafval in de gemeente
Culemborg gewijzigd vast te stellen met als omschrijving ‘ter hoogte van Veerweg 2’;
2. Deze locatie aan te wijzen als de inzamelvoorziening voor gebruikers van percelen conform
het overzicht in de bijlage;
3. Het besluit tot vaststellen van de locatie bekend te maken middels publicatie van de locatie in
een huis-aan-huis-blad;
4. De gebruikers van percelen in kennis te stellen van het gewijzigde besluit tot het plaatsen van
de inzamelvoorziening voor restafval en het aanwijzen van de locatie middels het toezenden
van een beschikking;
5. In te stemmen met het gebruik van een digitale handtekening voor de ondertekening van de
beschikkingen.

Inleiding
Op 15 oktober 2018 is de locatie voor de container C043 vastgesteld met de omschrijving ‘ter hoogte
van Veerweg 3’. Ook zijn de huishoudens die van deze locatie gebruik gaan maken persoonlijk per
beschikking geïnformeerd.
Tegen de locatie is een bezwaarschrift ingediend en een voorlopige voorziening aangevraagd.
De voorlopige voorziening is op 14 november 2018 toegewezen.
Er is een alternatieve locatie gevonden die ook aan de richtlijnen voldoet, ter hoogte van de Veerweg
nummer 2. Verder zijn geen geschikte locaties gevonden.
Bekend maken gewijzigd besluit
Vanwege de nieuwe locatie moeten ook de huishoudens die gebruik gaan maken van de gewijzigde
locatie hierover opnieuw persoonlijk geïnformeerd worden. Eventuele overige belanghebbenden
worden middels een publicatie van het besluit in een huis-aan-huis blad geïnformeerd.

Beoogd effect
- het bieden van een voorziening voor het kunnen aanbieden van restafval ter vervanging van de
minicontainer als inzamelmiddel voor restafval.
- het bepalen van de locaties waar afval wordt ingezameld.
- het opleggen van de verplichting aan bewoners om van een bepaalde container gebruik te maken.

Argumenten
1.1 Het DB is op grond van artikel 8 Afvalstoffenverordening Avri 2018 bevoegd om de locaties van
containers vast te stellen. Het DB heeft de voorzitter mandaat verleend.
1.2 Het nieuwe inzamelbeleid waarbij per 1 juli 2019 de minicontainer voor restafval voor de meeste
huishoudens verdwijnt maakt het noodzakelijk dat er een nieuwe inzamelvoorziening voor restafval
beschikbaar wordt gesteld aan huishoudens.
1.3 Besluitvorming over het vaststellen van locaties moet bekendgemaakt worden.
Kanttekeningen
n.v.t.
Communicatie
Het besluit over de locaties wordt bekend gemaakt in de vorm van een publicatie op de website van
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Avri en de gemeentelijke huis-aan-bladen.
Alle locaties kunnen digitaal via een link op de website www.afvalscheidenheelgewoon.nl
geraadpleegd worden. Deze site is ook te benaderen via de website van Avri.
Het besluit tot het vaststellen van de locaties ligt ter inzage bij de balie van de gemeente en Avri.
Inwoners ontvangen per post een beschikking over de locatie van de container waarvan zij gebruik
moeten gaan maken voor het aanbieden van restafval.
Financiën
De publicaties in de huis-aan-huis bladen zullen - zoveel mogelijk - meegenomen worden in de
gemeentepagina van die uitgave. Alternatief: eigen advertentie Avri. Hieraan zijn voor Avri vanuit een aantal
gemeenten (beperkte) kosten verbonden. Deze kosten worden gedekt uit de begroting 2019 Avri
(Programma Basispakket).
De kosten voor het drukken en bezorgen van de beschikkingen zijn meegenomen in het projectplan Zuiver
Afval.

Uitvoering
Zie Communicatie.
Na het bekend maken van het besluit kan worden gestart met de uitvoering.

Bijlage
1. locatie verzamelcontainer C043 met daarop aan te sluiten adressen
2. tekst publicatie gewijzigd besluit locatie
3. beschikking definitieve locatie (variant M)
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