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Aan de gemeenteraad 

Raadsvoorstel 
 
Onderwerp 
Ondergrondse containers 
 
Begrotingswijziging 
Nr. 4 
 
Datum raadsvergadering 
31 mei 2012 
 
Werksessie 
8 mei 2012 

 

 
Voorgesteld Besluit 
 
1. Voor 2012 een krediet van € 200.000 beschikbaar te stellen voor  de aanschaf en plaatsing van 

15 ondergrondse containers in 2012. 
2. Instellen van de kapitaalsreserve ondergrondse containers en hierin vanuit de egalisatiereserve 

gemeentereiniging € 200.000 te storten en uit deze kapitaaldekkingsreserve de kapitaallasten te 
dekken van het onder 1 vermelde krediet. 

3. Voor punt 2 de 4e wijziging van de programmabegroting 2012 vast te stellen. 
4.  Voor 2013 tot en met 2015 een jaarlijks investeringskrediet in de begroting te reserveren van 

€ 300.000  voor de aanschaf en plaatsing van 20 - 22 ondergrondse containers per jaar. 
5. De kapitaalslasten van deze investeringen vanaf 2013 meenemen in de berekening van de 

afvalstoffenheffing. 
6. Mandaat aan het college van burgemeester en wethouders te verlenen voor de uitvoering van de 

besluiten als onder 1 en 2 omschreven. 
 
 
Samenvatting 
 
In de voormalige gemeenten Loenen en Breukelen zijn in het verleden door de gemeentebesturen 
toezeggingen gedaan om een aantal bovengrondse verzamelcontainers van huishoudelijke afvalstoffen te 
vervangen door ondergrondse. Daarnaast was in Maarssen bij de “Kaatsbaan” de plaatsing van 1 
ondergrondse container in 2011 noodzakelijk. Door drukke werkzaamheden als gevolg van de herindeling 
en de investeringsstop aan het einde van 2011 is de aanschaf van de ondergrondse containers in 2011 
uitgesteld. Daarom wordt voorgesteld om conform de in het verleden gedane toezeggingen 15 (14 + 1) 
ondergrondse containers in 2012 met voorrang te plaatsen. Voor de overige containers (geplande 
aanschaf in de periode 2013 tot en met 2015) zal de gebruikelijke Europese aanbestedingsprocedure 
worden gevolgd.  
 
 
 
Bijlagen 
• Een plattegrond waarop de locaties van de in 2012 te plaatsen ondergrondse containers staan 

aangegeven. 
• Planning waarop per jaar de locaties van te vervangen containers zijn aangegeven. 
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Beoogd maatschappelijk effect 
• Gedane toezeggingen worden nagekomen waardoor het vertrouwen van de inwoners in de nieuwe 

gemeente Stichtse Vecht wordt vergroot; 
• De vervanging van bovengrondse verzamelcontainers door ondergrondse resulteert in een  

mooier aanzien van de leefomgeving waardoor naar verwachting de leefomgeving schoner blijft en er 
geen “bijplaatsingen” (zakken en grof vuil naast de verzamelcontainer) van afval zal plaatsvinden. 

 
Argumenten 
• Bestuurlijke toezeggingen uit het verleden nakomen; 
• Een mooier straatbeeld; 
• Geen “bijplaatsingen van zakken en grof vuil”; 
• Minder geur- en geluidsoverlast; 
• Ergonomische voordelen voor inwoners omdat de inworpopening lager is; 
• Het concept van bovengrondse verzamelcontainers voldoet niet meer. 
• Gemiddeld per locatie een grotere opslagcapaciteit waardoor de container minder snel vol zit en er 

als gevolg daarvan geen zakken naast geplaatst worden. 
• Door de invoering van een toegangssysteem voor de containers voor restafval (d.m.v. pasjes) is er 

geen oneigenlijk gebruik meer door onbevoegden. 
 
Kanttekeningen 
• De ondergrondse containers vergen een aanzienlijke investering; daarom worden deze alleen op die 

locaties geplaatst waarvan op voorhand zeker is dat er gedurende 15 jaar of meer gebruik van 
gemaakt zal worden. 

• Niet investeren in ondergrondse containers zal verloedering van de leefomgeving in de hand kunnen 
werken. 

 
Communicatie 
• Bij verzamelcontainers van de hoogbouw zullen de gebruikers van de percelen via een brief worden 

geïnformeerd over de wijzigingen. 
• Bij wijkverzamelcontainers en verzamelcontainers in winkelstraten/stedelijke centra zullen de 

wijzigingen via een gemeentelijke publicatie bekend worden gemaakt. 
 
Risico’s (financieel, juridisch) 
• Voor de investering in 2012 dient een krediet van € 200.000 beschikbaar gesteld te worden. De 

kapitaalslasten van dit krediet bedragen op basis van annuïtaire afschrijving gedurende 12 jaar tegen 
4,5 % rente vanaf 2013 (afschrijven in het jaar nadat de investering is afgerond) €21.933 per jaar. De 
kapitaallasten worden gedekt uit de in te stellen kapitaaldekkingsreserve en hebben dus geen invloed 
op de afvalstoffenheffing. 

• Voor de investeringen gedurende de jaren 2013 tot en met 2015 dient jaarlijks een krediet van  
€ 300.000 per jaar beschikbaar gesteld te worden. De kapitaalslasten hiervan gaan gelden vanaf het 
jaar 2014 en bedragen € 33.000 per krediet per jaar. Deze kapitaalslasten zullen vanaf 2014 moeten 
worden meegenomen in de berekening van de afvalstoffenheffing. Dit komt globaal neer op een 
stijging van € 1,25 per huishouden. 

• Overige juridische en financiële risico’s zijn verwaarloosbaar klein omdat de ondergrondse containers 
door specialisten worden geplaatst. Van tevoren wordt de ondergrond dubbel (tekeningen archief en 
graven proefsleuven per locatie) gecheckt op de aanwezigheid van kabels en leidingen. 

 
Vervolg 
• Waar mogelijk worden de ondergrondse containers in wijken op logische plaatsen bij elkaar 

gegroepeerd zodat inwoners de verschillende afvalstromen (glas, textiel etc) van meet af aan 
gescheiden kunnen aanleveren.  

• In het kader van de wijkgerichte aanpak zullen deze plaatsen regelmatig worden schoongehouden en 
gecontroleerd (handhaving door Boa’s) op het illegaal bijplaatsen c.q. dumpen van vuil. 
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• Meer brengvoorzieningen (milieuparkjes) in de wijk in combinatie met goede communicatie leveren 
een wezenlijke bijdrage aan een verbetering van de gescheiden inzameling van de diverse 
afvalstromen. Dat is uiteindelijk beter voor het klimaat en draagt bij aan een duurzame samenleving. 

 
 
10 april 2012 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris   Burgemeester 
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