Van: Peter A.A. Klusener <peter.klusener@lombok.nl>
Verzonden: maandag 23 augustus 2021 00:22
Aan: Info, Gemeente Stichtsevecht <info@stichtsevecht.nl>; Griffie, Gemeente Stichtse
Vecht <griffie@stichtsevecht.nl>
Onderwerp: afvalstoffen heffing niet-ingezetene (plassenschap) en opmerkingen over
uitvoering afvalstoffeninzameling
Aan college B&W en gemeenteraad van Gemeente Stichtse Vecht
L.S.,
Als eigenaar/gebruiker van een legakker in de Zuidelijke Kivietsbuurt heb ik opmerkingen
over de heffing en de organisatie van de inzameling van afval.
Bijgevoegd is een bezwaarschrift inzake de afvalstoffen heffing niet-ingezetene
(plassenschap), waarin ook punten naar voren worden gebracht die de Gemeente Stichtse
Vecht betreffen. Ik hoop dat u deze in de desbetreffende organen wilt bespreken. Graag
ontvang in een reactie of en hoe u de door mij opgebrachte punten gaat oppakken. Voor de
nadere toelichting ben ik gaarne bereid.
Met vriendelijke groet,
Peter A.A. Klusener
Leidseweg 70
3531 BE Utrecht
030-2963852
06-46120059

P.A.A. Klusener
Leidseweg 70
3531 BE Utrecht
BghU
postbus 5150
3502 JD Utrecht
en
Gemeente Stichtse Vecht (info@stichtsevecht.nl; griffie@stichtsevecht.nl)
Plassenschap Loosdrecht (info@recreatiemiddennederland.nl)
uw kenmerk: 100 2100767371
Betreft afvalstoffenheffing recreatiewoning De Plassen Zuid 431 te Breukelen
Utrecht, 22 augustus 2021
LS,
Op 31 juli 2021 ontving ik de aanslag voor de afvalstoffenheffing over 2021 voor De Plassen Zuid 431
te Breukelen. Het betreft een vakantiewoning op een legakker-eiland in de Zuidelijke Kivietsbuurt.
De aanslag is gebaseerd op de maatstaf “Niet-ingezetene (plassenschap)”: “niet-ingezetene” omdat
we inderdaad niet woonachtig zijn in de gemeente Stichtse Vecht en “(plassenschap)” omdat onze
woning meer dan 300 m van de Scheendijk verwijderd zou zijn.
Bij deze maak ik bezwaar tegen de aanslag om de volgende redenen:
1) Bij de tarief stelling als niet-ingezetene is uitgegaan van de “Verordening op de heffing en
invordering van afvalstoffenheffing 2021” zoals die op 16 december 2020 door Gemeenteraad
van de Gemeente Stichtse Vecht is vastgesteld. Hierbij wordt gesteld in hoofdstuk 1.1.3 dat een
tarief van € 152,26 wordt gehanteerd voor een perceel dat niet permanent bewoond mag
worden, wat inderdaad voor ons perceel geldt. Een hoger tarief van € 255,51 wordt gehanteerd
indien een perceel meer van 300 m van de Scheendijk is verwijderd (hoofdstuk 1.1.4). De afstand
tussen het perceel Scheendijk 1 en onze woning op De Plassen Zuid 431 is echter minder dan
300 m. Derhalve dient de aanslag te worden verlaagd naar het tarief van niet-ingezetene
conform hoofdstuk 1.1.3. In de verordening staat namelijk niet verwoord hoe de afstand van 300
m tussen perceel en Scheendijk moet worden bepaald en de uitleg dient bij twijfel in het
voordeel van de burger te zijn. Het feit dat het Plassenschap ook geen afval ophaalt van ons
perceel, kan ook worden uitgelegd doordat ons perceel zo dicht bij het vaste land ligt.
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2) Conform artikel 2.2. van de verordening verplicht de gemeente zich tot het inzamelen van
huishoudelijke afvalstoffen. De gemeente heeft deze afvalstoffen inzameling voor een deel van
de percelen binnen haar grondgebied uitbesteed aan het Plassenschap. Echter het is ons nooit
gebleken dat het Plassenschap afstoffen ophaalt van ons perceel.
3) Vervolgens gezocht op de website van het Plassenschap:
https://recreatiemiddennederland.nl/plassenschap-loosdrecht/ en
https://recreatiemiddennederland.nl/taken-recreatieschap/,
Alle webpagina’s van https://recreatiemiddennederland.nl/ ben ik doorgelopen, maar hierbij
wordt geen informatie geboden inzake het ophalen van afval. Er wordt van allerlei informatie
gegeven, maar er ontbreekt een pagina voor eigenaars van recreatiewoningen en informatie
over het ophalen van afval.
4) Desgevraagd heeft het Plassenschap mij de “verordening Plassenschap” ter kennis gesteld.
Daarin staat in artikel 12 dat het verboden is om afval anders aan te bieden dan in het door het
Plassenschap verstrekte inzamelmiddel. Ons is echter nooit een inzamelmiddel te beschikking
gesteld. Sterker nog, desgevraagd heeft het Plassenschap mij medegedeeld: “In een ver verleden
heeft het schap vuilkorven uitgedeeld maar dat wordt al lang niet meer gedaan.”
5) Ditzelfde artikel 12 stelt feitelijk dat het gaat om “gebruikers van recreatieverblijven […] die van
het openbaar water gebruik moet maken voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen”.
Maar wij als gebruiker houden ons niet bezig met de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen,
dat is een wettelijke taak van de gemeente. Het artikel is onjuist, is in ieder geval zeer onduidelijk
geformuleerd en houdt juridisch geen stand.
6) Het Plassenschap meldde mij tevens “Ieder voorjaar wordt het ophaalschema bij de huisjes
gebracht.” Echter een dergelijk schema hebben wij nog nooit bij ons huisje aangetroffen. Het
Plassenschap blijkt ook niet door de Gemeente Stichtse Vecht te worden geïnformeerd welke
percelen afvalstoffenheffing “niet-ingezetenen (Plassenschap)” betalen en waar ze (namens de
Gemeente Stichtse Vecht) afval dienen op te halen.
7) Ook in het ophaalschema dat mij desgevraagd door het Plassenschap is toegezonden staat
nadrukkelijk: “Zorg ervoor dat uw vuilniszak dichtgebonden in de vuilniskorf zit”. Dat is
begrijpelijk, want anders zullen dieren er mee aan de haal gaan en ook de wind kan er vat op
krijgen, waardoor er milieuvervuiling kan ontstaan. Ons perceel bevindt zich immers in een
Natura2000 gebied. Om die reden nemen wij ons afval mee naar huis en bieden we het in onze
woonplaats, de Gemeente Utrecht, aan, waar we ook afvalstofheffing betalen. We begrijpen nu
dat we hiermee de regels van de Verordening Plassenschap overtreden, maar zonder vuilniskorf
lijkt dit voor het milieu en de natuur toch het beste.
8) Artikel 10.21 van de Wet Milieubeheer verplicht de Gemeente Stichtse Vecht afvalstoffen in te
zamelen bij elk binnen haar grondgebied gelegen perceel waar zodanige afvalstoffen geregeld
kunnen ontstaan. Het moge duidelijk zijn dat bij de vakantiehuisjes, zoals op de legakkers geen
sprake is van “afvalstoffen die geregeld kunnen ontstaan”. In de wintermaanden worden de
huisjes veel minder gebruikt. Ook in de Verordening Plassenschap wordt de periode van mei tot
en met oktober als reguliere periode aangemerkt waarin het verboden is om afval aan een ander
aan te bieden. De gemeente is vanwege de niet-regelmatigheid van het afval aanbod niet
verplicht om volgens artikel 10.21 van de Wet Milieubeheer een afhaaldienst voor ons perceel
De Plassen Zuid 431 in het leven te roepen en derhalve is de verplichte afvalstoffenheffing niet
wetmatig.
Vanwege de bovengenoemde feiten, samengevat:
 afstand van ons perceel tot perceel Scheendijk 1 in minder dan 300 m;
 het verplicht aanbieden in het door het Plassenschap aan te bieden inzamelmiddel is ons
onmogelijk gemaakt;
 het Plassenschap verzuimt om goed vindbare informatie te verschaffen inzake het aanbieden
en ophalen van afval;
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het aanbod van afval is onregelmatig en een afvalophaaldienst van de recreatiepercelen is
derhalve niet nodig;
ben ik van mening dat de afvalstoffenheffing op basis van “Niet-ingezetene (plassenschap)” zoals ons
is opgelegd niet terecht is en dient de heffing conform “niet-ingezetene” te worden opgelegd.
Mocht u het niet eens zijn met een of meerder van mijn bezwaren, dan verzoek ik te worden
gehoord.
Tenslotte verzoek ik:
- de Gemeente Stichtse Vecht de regelgeving omtrent het ophalen van afval van de
recreatiepercelen te heroverwegen. De wetgrond ontbreekt vanwege de onregelmatigheid
van het aanbod van afval. Gebruikers kunnen zelf hun afval mee naar het land nemen en het
daar aanbieden. Dit spaart kosten en spaart het milieu doordat er geen vuilnisboot nodeloos
rondvaart door een Natura2000 gebied; nodeloos omdat er vaker geen dan wel afval wordt
aangeboden. Desgevraagd kan de afval ophaalservice tegen extra betaling worden
aangeboden.
- het Plassenschap om zich te houden aan de regelgeving zoals die de Verordening
Plassenschap staat, hetgeen betekent dat het vuilniskorven ter beschikking moet stellen voor
percelen waarvan de Gemeente Stichtse Vecht de taak voor het ophalen van afval aan het
Plassenschap heeft uitbesteed en daar ook de desbetreffende (hogere!) heffing voor oplegt
bij de eigenaar; en om de eigenaars van de recreatiewoningen beter van informatie te
voorzien.
Hoogachtend,

Peter A.A. Klusener

Bijlagen:
- Artikel 12 van de Verordening Plassenschap
- email uitwisseling met het Plassenschap
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Artikel 12 Verordening Plassenschap
Het is voor bewoners en gebruikers van recreatieverblijven en woonschepen die van het openbaar
water gebruik moet1 maken voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen, verboden om deze
gedurende de maanden mei tot en met oktober, aan een ander dan de vuilnisophaaldienst van het
Plassenschap aan te bieden of anders aan te bieden dan in het door het Plassenschap verstrekte
inzamelmiddel.

1

Taalkundig gezien zou hier “moeten” dienen te staan.
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Email wisseling met het Plassenschap
Van: Helga Hijdra [mailto:H.Hijdra@recreatiemiddennederland.nl]
Verzonden: vrijdag 30 juli 2021 11:39
Aan: Peter A.A. Klusener <peter.klusener@lombok.nl>
Onderwerp: RE: AUB BELLEN OF MAILEN Peter Klusener
Dag Peter Klusener,
Het Plassenschap heeft geen lijst van eigenaren of huisjes en van eigendomsoverdracht weten wij
ook niets. De aannemer vaart zijn route en haalt vuil op waar dat klaarstaat.
In een ververleden heeft het schap vuilkorven uitgedeeld maar dat wordt al lang niet meer gedaan.
Vwb uw voorstel voor een keuze, daar is in het verleden door het schapsbestuur niet voor gekozen.
Met vriendelijke groet,
Helga Hijdra
Advies en bestuursondersteuning
werkdagen: ma, di, do, vr
T: 06-23746856
E: h.hijdra@recreatiemiddennederland.nl
W: www.recreatiemiddennederland.nl

Van: Peter A.A. Klusener <peter.klusener@lombok.nl>
Verzonden: vrijdag 30 juli 2021 10:45
Aan: Helga Hijdra <H.Hijdra@recreatiemiddennederland.nl>
Onderwerp: RE: AUB BELLEN OF MAILEN Peter Klusener
Beste mevrouw Hijdra,
Dank voor het schema. Wij hebben nog nooit een ophaalschema ontvangen en we zijn al eigenaar
sinds voorjaar 2019. Kunt u nagaan of wij überhaupt op de lijst staan (De Plassenzuid 431)?
Er wordt gesproken over een vuilniskorf, maar hoe krijgen we die?
Ik begrijp dat de gemeente de ophaalservice aan het Plassenschap heeft uitbesteed, maar ik begrijp
niet dat het Plassenschap (bij overdracht van een vakantiehuisje) de eigenaars niet informeert. Ook
op de website van het Plassenschap kan ik er niets over vinden.
Dat de gemeente het Plassenschap kennelijk niet op de hoogte brengt aan wie ze de
afvalstoffenheffing opleggen als “niet-ingezetene (plassenschap)”, is ook niet handig.
Op zich lijkt me het gerechtvaardigd dat we kunnen kiezen voor de ophaalservice door het
Plassenschap of wel het zelf wegbrengen van ons afval; dat laatste is namelijk 100 Euro goedkoper op
jaarbasis.
Met vriendelijke groet,
Peter Klusener
Van: Helga Hijdra [mailto:H.Hijdra@recreatiemiddennederland.nl]
Verzonden: vrijdag 30 juli 2021 10:12
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Aan: Peter A.A. Klusener <peter.klusener@lombok.nl>
Onderwerp: RE: AUB BELLEN OF MAILEN Peter Klusener
Goedemorgen mijnheer Klusener,
Het ophalen van huisvuil is een wettelijke verplichting van de gemeente, die deze taak voor de
recreatiehuisjes op het water heeft uitbesteed aan het Plassenschap. Dat was al zo toen ik 35 jaar
geleden voor de schappen kwam werken. Ieder voorjaar wordt het ophaalschema bij de huisjes
gebracht. Naast huisvuil wordt er ook grofvuil opgehaald. Ik heb het schema 2021 bijgevoegd zodat u
met de tijdstippen rekening kunt houden. Wat de gemeente aan wie in rekening brengt weten wij
niet. Ik denk wel dat het vuil ophalen per boot wat duurder is dan met een vuilniswagen in de
woonwijken.
Met vriendelijke groet,
Helga Hijdra
Advies en bestuursondersteuning
werkdagen: ma, di, do, vr
T: 06-23746856
E: h.hijdra@recreatiemiddennederland.nl
W: www.recreatiemiddennederland.nl

Van: Peter A.A. Klusener <peter.klusener@lombok.nl>
Verzonden: donderdag 29 juli 2021 15:29
Aan: Helga Hijdra <H.Hijdra@recreatiemiddennederland.nl>
Onderwerp: RE: AUB BELLEN OF MAILEN Peter Klusener
Beste Helga,
Dank voor de reactie.
Het is me inmiddels duidelijk geworden dat dit volgens de verordening is. Het punt is dat mij de
afvalophaalservice mij nooit is aangeboden sinds we eigenaar zijn van ons eiland De Plassen Zuid 431
te Breukelen. Ook als ik op de website zoek van het Plassenschap, kan ik er niets over vinden. We
moeten een fors bedrag betalen voor een service die ons niet is aangeboden en die we ook niet
afnemen. Ik verwacht daar informatie over te ontvangen.
Bij voorkeur zouden we niet willen betalen voor deze service. Omdat het vuil op het eiland
achterlaten ons geen prettig vooruitzicht lijkt ivm ongedierte. Wij nemen ons vuil mee naar huis en
gooien het daar weg.
Met vriendelijke groet,
Peter A.A. Klusener
Leidseweg 70
3531 BE Utrecht
030-2963852
06-46120059
Van: Helga Hijdra [mailto:H.Hijdra@recreatiemiddennederland.nl]
Verzonden: donderdag 29 juli 2021 14:56
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Aan: peter.klusener@lombok.nl
Onderwerp: RE: AUB BELLEN OF MAILEN Peter Klusener
Dag Peter Klusener,
Ik ontving het onderstaand bericht ter beantwoording. Graag verwijs naar art. 12 van bijgaande
verordening. Blijkbaar heeft u een recreatieverblijf in het Loosdrechts plassengebied of in een van de
Kievitsbuurten. Voor het vuil ophalen per boot bij de recreatieverblijven maakt het Plassenschap
kosten die bij de gemeenten in rekening gebracht worden. De gemeenten Stichtse Vecht en
Wijdemeren berekenen deze kosten weer door aan de eigenaren.
Ik hoop dat het bovenstaande e.e.a. verduidelijkt.
Met vriendelijke groet,
Helga Hijdra
Advies en bestuursondersteuning
werkdagen: ma, di, do, vr
T: 06-23746856
E: h.hijdra@recreatiemiddennederland.nl
W: www.recreatiemiddennederland.nl

Van: YourAssistant | Deborah <meesters@yourassistant.nl>
Verzonden: donderdag 29 juli 2021 14:08
Aan: info <info@recreatiemiddennederland.nl>
Onderwerp: AUB BELLEN OF MAILEN Peter Klusener
Tijdstip
Naam contact
Bedrijfsnaam
Telefoonnummer beller
Email
Contactsoort
Aangenomen door
Opmerking

29-7-2021 14:06:00
Peter Klusener
0302963852
peter.klusener@lombok.nl
AUB BELLEN OF MAILEN
Deborah Meesters

Inhoud:
Goedemiddag,
Meneer Klusener uit Utrecht heeft een afvalstoffenheffing ontvangen voor zijn eilandje op de
Loosdrechtse plassen. Hij heeft er vragen over.
De gemeente verwees hem door naar het Plassenschap en dat zou bij jullie ondergebracht zijn.
Kan er contact met hem worden opgenomen?
Met vriendelijke groet,
Deborah Meesters
t. +31 (0)168 479 000
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f. +31 (0)168 479 001
e-mail: meesters@yourassistant.nl
website: www.yourassistant.nl
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