
 

Aan : 
Voorzitter van het Dagelijks 
Bestuur 

Vergadering : 20 juli 2020 

Agendapunt : Ter besluitvorming 

Van : Secretaris 

Onderwerp : Intrekken besluit B009 

 

 
Voorstel 
1. Het besluit van 24 oktober 2018 in te trekken voor zover het ziet op locatie B009, 
2. De locatie B009 opnieuw vast te stellen met de omschrijving ‘Korsebogerd / hoek Voorstraat’ in Lienden, 
3. Het besluit tot intrekken en opnieuw vaststellen bekend te maken middels publicatie in een huis-aan-
huisblad. 
 
 

 
Inleiding 
Bij besluit van 24 oktober 2018 zijn 39 containerlocaties voor de gemeente Buren vastgesteld. Een van die 
locaties betreft de B009 met als omschrijving ‘ ter hoogte van Voorstraat 9A’ in Lienden. Deze locatie is nog 
niet gerealiseerd. Inwoners maken gebruik van een tijdelijke bovengrondse voorziening (nieuwbouw). Er 
zijn sindsdien bouwontwikkelingen geweest waardoor de locatie wijzigt. 
 
Nieuwe bezwaartermijn 
Na het nieuwe besluit waarmee de locatie alsnog correct wordt aangewezen ontvangen de huishoudens die 
gebruik moeten gaan maken van de B009 zo spoedig mogelijk een herstelbeschikking waartegen zij weer 
gedurende 6 weken in bezwaar kunnen gaan. 
 
Bekendmaken van het besluit en rechtsbescherming 
Op het bekendmaken van besluitvorming over een locatie zijn de voorschriften uit artikel 3:42 lid 2 van de 
Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Dit houdt in dat het besluit tot het intrekken en opnieuw 
vaststellen van de locatie in een huis-aan-huis blad moet gebeuren. 
 
Beoogd effect 
- het corrigeren van een eerder genomen besluit over de locatie B009 
 
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 locatie wordt bekend gemaakt in de vorm van een publicatie op de website van Avri en 
de gemeentelijke huis-aan-bladen. 
 
Bezwaarmakers ontvangen persoonlijk bericht over de besluitvorming. 
 
Financiën 
De publicaties is een eigen advertentie van Avri. Deze kosten en de kosten van het drukken en bezorgen 
worden gedekt uit de begroting 2020 Avri (Programma Basispakket). 
 
 
 



Uitvoering 
Zie Communicatie. 
 
Bijlagen 
Tekst publicatie besluit locatie 
 
 
 


